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తొలిపలుకు 

(ప్రసిద్దమైన సంస్కృత (గంథాలలోని మూలస్వరూపొన్ని 

తెలుగు పాఠకులకు పరిచయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో అకాడమీ ఇంత 

వరకు కొన్ని పు పుస్తకాలను (ప్రచురించింది. మృచ్చక టికం, ఉ త్రరామ 

చరిత్ర, ముద్రారాక్షసం, ఆంధ్రరసగంగాధరం లాంటి పఠసీయ ' 

(గంథాలకు పండితులచే అర్థ తాత్సర్యాలూ, విశేషాలూ (వాయించి 

ఆందించింది, సంస్కృతంలో బాగా వ్యా పిలోనికి వచ్చి తెలుగులో 

కావ్యాలుగా అవత రీంబేనీ (గ్రంథాలు అనేకం. జిజ్ఞాసువులకు మూలం 
లోని ఆంతర్యాన్ని, ఆది వేసుకున్న తెలుగు వేషాన్నీ తెలుసుకొని 

తులనాత్మకంగా పరిశీలించవలసిన అగత్యం ఉంటుంది, 

ఈ ప్రణాళికను అనుసరించి నెల్లూరు వె దిక కళాశాల 

(ప్రిన్సిపాల్ (శ్రీ ఉడాలి సుబ్బరామళశాన్రిగారు. ్రీహర్లని నై నె షధానికి 
తెలుగు అర్హతాత్సరా రలు సమకూర్చి అకాడమీకి ఆందిరిచినారు. ఇంత 

వరకు శ్రీహర్ష నై. షధం ఐదు సంపుటాలుగా వచ్చింది. మొదటి 
సంపుటంలో 1 5 9 సర్లలకు, "రండవ సంపుటంలో శీర, 6 సర్గలకు, 

మూడవ సంపుటంలో గ్ 8,9 సర్షలకు, నాల్గవ సంపుటంలో 10, 1, 12 

సర్గలకు, ఐదవ సంపుటంలో 13,1 14,15 'సర్గలకు ల ఘువ్యాఖ్యానం 

(మూలళోకం, పదవిభజన, అర్థము, విశేషము,సమా సములు ,భావము) 

ఉన్నది. ఇప్పుడు 18,17,18,18 సర్గలతో ఉన్న ఆరవ సంపుటాన్ని 
అందిస్తున్నాము. ఇక మిగిలిన సర్లలను త్వరలో పాఠకులు అందు 
కుంటారు, 

(శ్రీనాథుని శృంగారనై షధంవల్ల తెలుగు కవితా (ప్రపంచంలో 

విశేష [ప్రాచుర్యాన్ని పొందిన శ్రీహర్షుని నై నె షధం విద్యదొషధం 
గానూ, రసకోళంగానూ వాసికెక్కెంది. _శ్రీహర్డని నై నె షధానికి 

చక్కని వ్యాఖ్యానం తెలుగులో వెలయించిన శ్ర) ఉడాలి సుబ్బరామ 

శాస్త్రిగారికి అకాడ మీ కృతజ్ఞతలను సమర్చించుకుంటున్నది. 

హైదరాబాదు. ఇరివెంటి కృష్ణమూర్తి 
శేదీ 19-6-1988 కార్యదర్శ 
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గృ హాన్ విదర్భాధిపతే రరాధిపః, 
ళ్ 

పురోధసం' గౌతమ మాత్మవి త్తమం 

ద్విధా సుర స్కృృూత్యు గృహీతమజ్లలః, || 

ప. వి. వృతః - ప్రత సే-సః - రథ్రై.౩- అథో - రథీ -గృహాన్ -విదర్భాధిపతేః- 
ధరాధిపః = పురోధసం - గౌతమమ్ - ఆత్మవిత్తమం - ద్విధా - 

పురస్కృత్య - గృహీతమజ్జలః. 

ఆర్థము: అథో = అలంక రణములై న పిదప, గృహీతమజ్ఞలః _ గృహీత = — 

గహింప(బడిన, మజ్జలః =ాశుభసం| పదాయములు గల్లిన, రథీ== రథము 

గల్లిన, సః=౪, ధరాధిపః వానల మహారాజు, ఆత్మవిత తమం= ఆత్మ 

త .త్ర్యమును( తెలిసిన వారిలో (శష్టుడై న, గాతమం=ా-గౌతమ మహర్షి 

యను, పురోధసం ౫ పురోహితుని, ద్విధా = రెండు విధములుగా, 

పురస్కృత్య == పూజించియు; ముందు నుంచిక్ థె 

లతో అనగా రథములయందలి పురుషులతో , వృతః =చుట్ట(బడినవాడై 

“అనగా కూడినవాడై, విదర్భాధిపతేః == విదర్భరాజగు భీమునియొక్క_, 

గృహాన్ భవనములను గూర్చి, (పత స్టె- బయలుదేరెను. 

రోటీ __రథః అస్య అ సీతి=-రథీ. 
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బిదర్భాభివతోః_ -విదర్భాణా మధిపతిః =విదర్భాధిపతిః, తస్య = =విదర్భాధి 
పతేః. 

ఆత్య వి తమం-ఆత్మానం వే ల్రీతి=అత్మవిత్. అతిశయేన ఆత్మ విత్ = 

ఆత్మవి త్ర తమః, తం =ఆత్మవిత్త తమం. 

గృ హీతమ జా ల-గృహీతం మజలం యేన సః గృహీతమజ్లలః 
N Ny . ౧ 

భావము : 

ఇవ్విధముగా నలున కలంకరణ విధి పూ ర్రియెనది. తర్వాత సంప 

దాయము ననుసరించి మంగ ళకృత్యములు గూడ జరుపబడినవి. పిదప రథికుడై న 
ఆ నలమహారాజు తత్త్వవేత్త తలలో న్యగగణ్యుడైన గౌతమమహర్షియను పురో 

హితుని( బూజించి, ముందు నుంచికొని, విదర్భరాజగు భీముని "భవనములకు, 
రథములతో. గూడి బయలుదేరెను. ॥1॥ 

నో స్వభూషణాంశు (పతిబింబితె.ః స్ఫుటం 
౧ యా 

భృూశావదా త్రై 8 స్యనివాసిభి ర్లుణెః, 

మృగకకణానాం సముపాసి చామరై 8 
విధూయమానేె & సవిధు(ప్రభె 8 (ప్రభుః. 2 

యా యా 

ప. వి. స్వభూషణాంశు (పతిబింబితై *-స్ఫుటం-భృశావదాతై 8 - స్వనివాసిభిః- 

గుణై ః-మృగెక్షణానాం-సముపాసి-చామరై ౩-విధూయవమానై ౪ = సవిధు 

[పభైః-పభుః. 

ఆర్థము: సః=జఆ, (పభుః = నలమహారాజు, స్వభూషణాంశు పతిబింబితై ౩- 

స్వవాతనవైన, భూషణ = ఆభరణములయొక్క-_, ఆంశు = కిరణముల 

యందు, (పతిబింబితై ౪ — [పతిఫలించినవియు, విధూయమానై 8 = 

విసరబడుచున్న వియును, విధు పభై 8=చం|దుని కాంతివంటి కాంతి కల్లి 

నవియు, మృగేక్షణానాం=లేళ్ల కన్నులవంటి కన్నులుగల త్ర్రీలకు సంబం 
య 

ధించినవియునగు, చామరై $=వింజామర లనెడి, భృశావదాతై 8; భృశ = 

మిక్కిలి, ఆవదాతైః = తెల్పనివియను, అతిస్మభము లై నవియును, 



షోడశ సర్గ 

స్వనివాసిభిః = తనయందు నెలకొనినవియును, కావుననే, స్వభూషణాంశు 

[పతిబిఎబిత్రై ౭- స్వ=తనవై న, భూషణాంశు = అభరణ కిరణముల 

యందు అనగా కిరణములతో కూడిన మణులయందు, |పతిబింబితై = 

(పతివలించిన, గుజై.*==నలుని (తము, శీలము మున్నగు గుణములచే, 
సముపాసి == సేవింపబడెను, స్ఫుటం=ా స్పష్టము . 

వి. భూషణ మణులయందు( (బతిఫలించిన చామరముల యందు స్వామి 

సేవకై యావిర్భవించిన తన కీల సౌందర్య గుణత్వము న్యుత్పేక్షించుట 

వలన నుుత్చేక. వ్యంజక మగు స్ఫుటశబ్ది [పయోగముచే నది వాచ్యము, 

న్షఖావణాంచ (వతిబింబిలై ౩ *- స్వస్య భూషణాని స్వభూషణాని, 

స్యభూషణానా మంశవః =స్వభూషణాంశవః, స్వభూష ణాంశుషు (పతి 

బింబికాః == స్వభూష ణాంళు పతివిందితాః, తె ః8=స్యభూషణాయ్ 

పతిబింబితై 8. 

న్నరశివానీభిః న స్వస్మిన్ నివస న్తీతి స్యనివాసినః, తె 8=స్యునివాసిభిః. 

భీకొవోదాల్తా 8 ; భృశ మవదాతాః == భృశావదాతాః, తె ః==భృశా 

వదాతై 8. 

మృ గోక్షతానాం ౨ మృగస్య ఈక్షణే ఇవ ఈక్షణే యాసాం తాకడూ 
మృగేక్షణాః, తాసాం మృగేక్షణానాం. 

బీథు (వలై 8 ఎ విధోః (పభేవ [ప్రభా యేషాం తే=విధు పభాః, 3 
విధు[పభై 8. ~- 

భావము : 

ఆ నలమహారాజునకు తొడిగిన భూషణముల యందు ముగేక్షణలగు పరిచారికలు విసరునట్టి చామరములు (పతివలించుచున్నవి, అవి చం|దునివంటి ధవళ(ప్రభలతో నొప్పుచున్నవి.  భూషణములయందు ప్రతిబింబించిన యా 
పరిశుభములగు తెల్చని చామరములు, నలుని యంతరంగమున నుండి యాతని 
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శరీరమునందలి యాభరణములలో, (బతిఫలించిన [శుతశీలాది గుణములుగా 

నాతని సేవించుచున్నవో యది భావింపబడినది. అనగా నా తెల్లని చామరము 

లాతని స్వచ్చములగు గుణములుగా భావింపబడినవి. అట్టి చామరముల రూపముగ 
నాతని శుతశీలాది గుణము లాతనిని సేవించుచున్నవో యని భావము. ॥2॥ 

ప. వి. 

ఆరము: 
వ 

న పరార్య వేశాభరణె ః పురస్సరె ః 
య? ళు యు ల యా , 

సహాఒ౬ జిహాన నిషధావనిభృతి, 

దదే సునాసీర పదాభిధేయతాం 

స రూఢిమా్మతా ద్యది వృత్రశా|(త్రవః. వ్ర 

పరార్థ గాధరద. ఎ పురస్సరై క.సహ- ఆజిహానే _ నిషధావనీభృతి. 

రథే _ సునాసీర పదాభిధేయతాం - సః - రూఢిమ్మాతాత్ - యది _ 

వృతకా తవ. 

నిషధావనిభృతి==నిషధ దేశపు (ప్రభువైన నలుడు, _ పరార్థ్యవేశా 
భరణ ర్త పరార్థ్యవా(శేష్టమ్ములె లెన, చేశ == వస్రములు మున్న గువానినీ, 

ఆభరణై *=కిరీటములు, కడియములు మున్నగు భూషణములను ధరిం 

చిన వారును, పురస్సరై ౩== ముందు నడచువారును ఆగు వరపక్షము 

నకు( జెందిన జనులతో, ఆజిహానే సతి=-=పోవుచుండగా, సః=-ఆ 

(పసిద్హుడెన, వృతశాతవః =వృతాసురుని క|తువైన యిందుడు, 

రూఢిమా|త్రాత్ = సముదాయశ క్రిచే, సునాసీర పదాభిధేయతాం- సు= 
(శెష్టలైన, నాసీర==ముందు నడచువారు కలవాడను నర్థ్ధ మొసంగెడి, 
పద=పదమునకు, అభిధేయతాం=వాచ్యముగా నుండుటను, యది 
దధే==ధరించెనో యనునట్టుండెను. కాని యోగముచే ననగా నవయవ 
వ్యుత్పత్తి తిచే నునాసీర శబ్ద వాచ్యత్యమును( బి బొందలేదు. ఏల యనగా 

శోభనాః నాసీరాః యస్య సక-యను యోగముచే సునాసీరళ బము నలునికే 

వేరించును. కాని ముందునకు వ ర్రించదు. ఆ ఇం దనకు కోభ్ర 

నాసీం రత్వము ఇదు. కావున సునాసీర శబ్దము అశ్వక రాదిశబ్దముల 

లె రూఢితోడనే యనగా శోభననాసీరత్వ మను నర్హమునిచ్చెడి అవయవ 
3 తంలో నవనసరములెక యి యిం|దుని “బోధించునని యర్థము. ఏల 
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యనగా నవయవవ్యుత్ప తిని గైకొనినచో, శోభననాసీరత్వము . అనగా 

(శేష్టులెన య గేసరులను గల్గియుండుట ఇం దునికి నలునిబట్టి చూచినచో 

సంభవింపదు. ఆందువలన 'నలునిముందు నడచువారు, ఇం| దునిముందు 

నడచు దేవతలకంచె నుత్క్బృష్టులని యర్థము. 

వరార్థ్య వే కాభరజై 8 రం ? _ వేశాశ్చ ఆభరణాని చ= వేశాభరణాని, పదార్థ్యాని 

వేశాభరణాని యేషాం తే = పరార్థ్య వేశాభరణాః, తై ౩==పరార్థ్యవేశా 

భరణై ౭. 

వురొన్స రై 8 = పురః సర నీతి దా == పురస్సరాః, తై ==పురస్సరై 8. 8, 

నివధావనీళ్ళతి : అవనీం బిభ ర్రీతి == అవనీభృత్, నిషధానా మవనీ 

భృత్ = నిషధావనీభృత్, తస్మిన్ == నిషధావనీభృతి. 

నునానీరవదా భిధోయతాం = కోభనాః నాసీరాః యస్య సః=సునాసీరః, 

సునాపీర ఇతి పదం =సునాసీరపదం, అభిధాతుం యోగ్యః = అభిధేయః, 

భిధేయన్య భావః == అభిధేయతా, సునాసీరపదన్య అభిధేయతా == 
సునాసీరపదాభిధేయతా, తాం=ా సునాసీరపదాభిధే మతాం, 

దాథీమా (తాల్ : : రూఢిరేవ == కూఢిమ్మాతం,” తస్మాత్ == రూఢి 

(| 

వృ తళా/(తవోః న్ వృతస్య శా|తవః=ావృతశా[తనః. 

భావము : 

| శేష్టములై న వస్త్రములను భూషణములను ధరించిన వరుని పక్షమునక( 
జెందిన జనములు నలునకు ముందు నడచుచుండగా నలుడు వెళ్టచుండెను. అప్పుడు 

ఇంగదునికి వర్తించు సునాసిరశబ్దము నలునికే యన్వయింపదగినదై యుండెను, 
వా స్తవమలో * “'సునాసీరి శబ్దము “శోభనాః నాసీరాః యస్య సః అను వ్యుత్చ 

త్రీచే మంచిసేన గలవా( డనెడి యర్థము నొసంగుచున్నది లేదా, (శేష్టలెన 

య।గేసరులు గలవా డను నర్థ మును. జెప్పుచున్నది. ఇం దుని ముందు నడచు 

వారికింపెను, నలుని ముందు నడచునట్టి జనులు (శేష శేష్షములై. న వస్తా 



భరణములతో (శే్లలె యున్నందువలన నలుకే సునాసీరుండు 

కాన నవయవ వ్యుత్పత్తి తి యనెడి యోగమును బట్టి చూచినచో సునాసీర! 

నలునకే సరిపడును. అవయవ వ్యుత్స త్రి చెప్పక కేవలము రూఢీ చేతనే. 

యిం|దుని చెప్పుచున్నది. ఒకనికి “అశ్వకర్ణ' యని పేరు పెట్టినచో నా శబ్ద 

మూవ్య క్రిని రూఢిచేతనే బోధించును. ఆవయవశళ క్రిచేత నది లన గర్ణముల 

వంటి కర్ణములు గలవానినే బోధింపగల్లును కాగి యట్టి కర క్ర క్రికి సంభ 

వింపవుగాన నా యవయవ వ్యుత్స త్తి తితో నది వ్య _క్రీని పోరింపజాలడు దు అటే 

(పక తము సునాసీరశబ్దము (శేన్ములైన య(్రేసరులు (ముందు నడచు & జనులు) 

లేని యిం్యదునియందు 'కూఢిచేతను. ననగా సముదాయళ క్రిచేతను, (క లన 

యగేసరులుకల నలునియందు యోగముచేతను ననగా నవయన వ్వుత్స తిచిత। 

వదర్తించుచున్నదని యాశయము. అనగా నలుడు బయలుదేరగనే శతనిముందు 

చక్కని వస్త్రములను, భూషణములను ధరించిన జనులు నడువసాగి రని 

సారాంశము ॥లీ॥ 

డం ళో. నలస్య నాసీరసృజాం మహీభుజొ 

Mat తైః పునరుక్తదీపయా. 

ప. ని. న నలస్య -నాసీరనృ కాం నః మహీభు జాం- కిరీటర తై ౧|-పునరు క్తదీపయా _ 

అదీపి - జ. _వరయాా తయా = తయా = చమూ మూ రోమ శతమి[స 

సమ్బదా. 

అర్థము, చమూరజోమి | తమ్మిస సస న్పుదా- చమూరజః = 

ర ల సి న శ తమి (స నాల స్రీ క్ర తద శే 

బొందించుకొనుచున్న, మహీభుజాం:2 రాజులయొక 

కీరీటములయందలి మణులచే, పునరు కదీపయ య స 

గాధింస(బడిన, దీపయాజు దీపనులు గల్గిన యనగా వ్యర్థములు గావింప 
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బడిన, దీపములు గల్లిన, తయా==ఆ, వరయా[తయా =వివాహగ్భహ 

మును గూర్చి వరుడు గావించిన [పయాణముచే, రా తౌ =ర్మాతియందు, 

అదీపి=కో భించుట జరిగినది. కటికచీకటియందును కిరీటరత్నదీపములచే 

నా య్యాత (పకాశించినదని యర్థము. 

నానీరన్ఫ థాం _ నాసీరం సృజ స్తీతి=- నాసీర సృజః, తేషాం=-నాసీర 

సృజాం.. |. 

కిరీవరకై ౯ _ కిరీటానాం రత్నాని = కిరీటరత్నాని, తై కీ రీటరతైైః* 

వ్రనడ క్రోదీవయా - పునరుకాః దీపాః యస్యాం సా=పునరు క్రదీపా, 

భరయా(ఉతయా-వరస్య యా[తా=వరరాతా, తయా =వరయాతయా, 

భయాూలోజోయి/(ళతయి/(న నమృదా - చమూనాం రజాంసి == చమూర 

జాంసీ, చమూరజోభిః మిశం=- చమూరజోమ్మి ళం, చమూరజోమి[శం 

 చతత్ తమ్మిసం చ==చమూరజోమి[శ తమ్మిసం, చమూరజోమ్మిశత 

మ్మిసన్య సంపత్ =చమూరజో మ్మిశతమి ససంపత్ . తంయా = చమూరజో 

మి శతమ్మి ససంపదా. 

భావము : 

నలుండు గావించుచున్న వివాహమునకు సంబంధించిన వరయా[తయందు, 
ముందు నడచెడి సేనలవలని ధూకులచే కటిక చీకటి యేర్పడినది. అయినను 
ముందు బోవుచున్న రాజుల కిరీటముల యందలి రత్నకాంతులు దీపపు కాంతు 

లను వ్యర్థపజచుచు, నా చీకటిని. దొలగించుచు రాతి వెలుగుచుండినవి. ॥14॥ 

ల్లో, విదర్భరాజః &తిపా ననుక్షణం 

శుభక్షణాసన్నతరత్వ సత్వరః, 

ది దేశదూతాన్ పథి యాన్ యథోత్తరం 

చమూ మము ష్యోపచికాయ సత్వరః, శీ 
9 



8 
wwe (శ్రీహర్ష నైషధము 

ప. వి. విదర్భరాజః - క్షితిపాన్ _ అనుక్షణం _ పభక్షణాసన్న తరత్వసత్వరః _ దిదెళ  దూతాన్ _ పథి _ యాన్ _ యథో త్తరం _ చమూమ్-అమువ్య- ఉపచికాయ _ సత్వరః, 

అర్థము: వదర్భరాజః = విదర్శ దేశ పభు వై న భీముడు, భభక్షణాసన్న తరత్వ 
సత్వరః _ కభక్షణ వివాహము హూ రము, ఆసన్నతరత్వ =మిక్కిలి 
సమీపించుటవలన, సత్వరః==త్వరతో కూడినవాడై , అనుక్షణం = మాటిమాటికి, యాన్ పీ, కితీపాన్ ==రాజులనెడి, దూతాన్ =- దూత 
లను, యథో తరం=- ఒకరి వెనుక యొకరుగా, దిదేశ-= నలుని బిలుచు 
కొని వచ్చుటకె ఆదేశించెనో, తచ్చయ:ః == ఆ రాజులయొక్క సమూ హము, పథి == మార్గమునందు, అమువ్య == ఈ నలుని యొక్క, 
చమూం= సైన్యమును, ఉపచికాయ = వర్ధిల్రజేసెను, వివాహలగ్నము 
దాటిపోవుననెడి భయముచే భీమనృపతి, రాజులనే దూతలుగా గావించు 
టచే నాతని యందలి త్వరాతిశయము సూచితము. 

ఎదోర్భ్ర రాజక - విదర్భాణాం రా జా= విదర్భ రాజః. 
వీలివొన్ _ క్షిలిం పాన్తీతి క్షితిపాః, తాన్ = క్షి తిపాన్. 
యథో తోరం = ఉతరోతరం యథా యథో తరమ్. 
తబ్బయః _ తేషాం చయం, 

భావము : 

విదర్భరాజగు భీముడు వివాహముహూర్త్వము సమీపించుచున్నకొలది, మాటిమాటికి రాజులనే దూతలు గావించి, నలుని, దోడ్కొని వచ్చుటకై యొకరి. 

చుండుటచే, నీ వచ్చుచున్న నలుని సేన యా జనసమూహముతో వర్ధిల్ససాగినది. 
. 51 
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ల్లో, హరిద్విపద్వీ పిభి రంశుకి ర్నభో. 

నభస్వదాధ్యాపన పీనితై. రభూత్ , 

తరస్వ దశ్వ ధ్వజినీ ధ్వజై ర్వనం 

విచ్చిత చీనాంశుక వల్లి వెల్లి తమ్. గ్ర 

న. బి, హరిద్విపద్వీపిభిః = అంశుకై క = నభః = నభస్వదాధ్మాపన పీనిత్రై =. 

అభూత్ - తరస్వదశ్వ ధ్వజినీ ధ్వకై 8. - వనం - విచ్శిత. “వీనాంచక 

వలి వేల్రితమ్. 

అర్ధము: నభః = ఆకసము, నభస్వదాధ్మాపన పీనితై ౩-నభస్వత్ = గాలిచే, 

ఆధ్మాపన =నిండించుటవలన, పీనితై $= లావుగా జేయబడిన, (అందు 

వలననే సజీవములుగా. గావింపండినవిగా. గానబడు), అంతుకైః= 
వస్ర్రములతో నిర్మింప(బడిన, హరి ద్విపద్వీపిభిః = హరిసింహముల 

చేతను, ద్విప= ఏనుగుల చేతను, ద్వీపిభిః =పులులచేతను (తథా =అప్టే) 

తరస్వదశ్వ ధ్యజినీ ధ్యజై ౩-త౭స్యత్ = వేగముగల, అశ్వధ్వబినీ = 

గుజ్జపు సైన్యము యొక్క, ధ్వజైః =టెక్కెముల చేతను, విచిత్ర 
చీనాంశుక వల్లి వేల్లితం-విచిత్ర=నానా విధములగు, చీనాంళుక = 

చీన దేశములయందు నిర్మింపబడిన సన్నని వలువలనెడి, వల్లి =తీగలచే, 

వేల్రితం= =చుట్ట(బడిన వనం=అడవిగా, అభూత్ =ఆయెను, ఆడవి 

ఏవిధముగా సిలంహములు, ఏనుగులు, పులులు, వృక్షములు మున్నగు 

వానితో( గూడియుండునో అర్టే నలు(డు వివాహయ్యాతను జేయునపు 

డాతనిపె నున్న యాకసము వలువలతో నిర్మితములగు సింహాదులతో 

గూడినదై యుండెనని యర్థము. 

రది పద్సీం వీ భి౭- హరిశ్చ ద్విపళ్చ ద్వీపి చ = హరిద్విపద్వీపినః, oo 
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నభన్నదాధ్యావన వీచితై *- నభస్వతా ఆధ్మాపనం=నభస్య దాధ్మా 
పనం,-నభస్వదాధ్యా పనేన పీనితాః =నభస్య దాధ్మాపన పీని తాః, తెః= 

నభస్వదాధ్మాపన పీనితై:ః. 

లోరోన్నీ6 దర ధోంజినీ ధంజా 8 = తరః ఏషా మ సీతి తరస్వినః. 

తరస్వినశ్చ తే ఆశ్యాశ్చ తరస్విదళ్వాః, తరస్విదశ్వానాం ధ్వజిన్యః = 
తరస్విదశ్వ ధ్వజిన్యః, త రస్విదశ్వ ధ్వజినీనాం ధ్వజాః-తర స్విదశ్వ 

ధ్వజినీ ధ్వజాః, తై 822 తరస్విదశ్వ ధ్వజినీ ధ్వజై 8. 

బిబి(తో బీనాంతకవల్లి వోల్లితోమ్_ వ్రీనానా మంశకాని చీనాంశుకాని, 
విచిత్రాణి చ తాని బీనాంశుకాని విచ్మిత బీనాంశకాని, విచిత చీనాంవకా 
న్యేవ వలబ్రయః- విచి త చీనాంశుక వల్లయః, విచిత్ర చీనాంకుక వర్తిభిః 

వేల్తితం=విచి! త చీనాంశుక వల్లి వేల్చితమ్. 

భావము : 

నలుడు వివాహ గృహమునకు. బర తెంచునపుడు, ఆతనిపైెన మింటి, 

వలువలతో సింహములను, ఏనుగులను, పులులను, బొమ్మలుగా చేసియుంచి 

యున్నారు. ఆ బొమ్మలలో గాలి నించట వలన చాల లావుగా నుండినవై 
సజివములుగా( గానబడుచుండినవి. మజియు నా మింటిని నలునితోటి యశ్వ 
సన్యమునకు సంబంధించిన ధ్వజములోని చీనాదేశపు విచ్మితములగు పట్టు 
వలువలు గూడ నంటుచుండినవి. 'చెక్కెములలోని యీ నునుపైన వలువ లనెడి 

తీగలతో డను, పూర్వము చెప్పిన వలువతోం జేయబడిన సింహ, గజ, వ్యాఘాది 
చిత్రములతో డను గూడిన యా మిన్ను సజీవములగు సింహాదులతో గూడిన 
వనము“కు సమానమైనది॥6॥ 

థో (భువాఒఒ హ్యయ సీం నిజతోరణ[సజా 

గజాలికర్ణానిలఖేలయా తతః, 

దదర్శ దూతీ మివ భీమజన్మనః 

స తత్సితీహారమహీం మహీపతిః. 
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ప. వి, [భువా- ఆహ్యయ స్రీం-నిజతోరణ|సజా - గజాలికర్ణానిలఖేలయా- తతః = 

ON 

దదర్శ-దూతీమ్ - ఇవ - భీమజన్మనః . - సః - తత్స9ితీ హారమహీం - 

మహీపతిః. 

. తతః =వివాహశాలతై బయలుదేరిన పిదప, , సః =ఆ; మహీపతిః = 

నలమహారాజు, గజాలి కర్గ్ణానిలఖిలయా- గజాలి = (ద్వారమందున్న) 

_ యేనుగుల సమూహము యొక్క; కర్ణానిల= = కర్ణ ములను విసరుటవలన 

నుద్భవించిన గాలియొక్క, ఖేలయా=ఆటచే, అనగా కదలికచే, నిజ 
తోరణ [సజా-నిజ = తనకు సంబంధించిన, తోరణ (సజా=బహిర్వ్వార 

మున | వేలాడెడు మాలయనెడు, [భువా =కనుబొమ్మచే, ఆహ్యయంతీం = 

పిలచుచున్న, భీమజన్మనః =దమయంతియొక., దూతీ మివ=దూతియో 

యనునట్టున్న, తస్య=ఆ భీమరాజు యొక్క, (పతిహారభూమిం = 

ద్యారభూమిని, దవర్శ=చూ చెను. 

వి. _ ద్వారభూమి దూతిక కాకపోయినను దూతికయోశ్న యనునట్టు భావింప 
బడుటవలన ఉఊత్చే9ిక్ష. ఇవ . శబ్ద ప్రయోగ | మండవలన నది 

వాచ్యము, డా , 

సమాసములు : స \ a / 

నిదతోరణ (నవా _ తోక్ణస్య సక్ క్ శోతోరణ! సక్, నిజాచసా 

తోరణ్యసక్ చ = నిజతో రొణ్బసక్,, “తయా నిజతోరణ సజా. 

గ్ వాలి కర్ణానిలఖే అయా = గజానా మాలిఃాగజాలిః, గజాలేః కర్ణాః = 

గజాలికర్ణాః, గజాలిక రానా మనిలాః = గజాలి క ర్హానిలాః, గ జాలి 

కర్ణానిలైః ఖేలతీతి =గ జాలి కర్ణానలఖెలా, తయా =గజాలి కర్ణానల 

ఖేలయా , 

భీము రు నో 8- భీమాత్ జన్మ యశ్యా స్సా = భీమజన్మా, తస్యాః = 

భీమజన్మనః 

త (త్వతీవోరమన్ం ల (పతీవారస్య మహీ = (పతీహార మహే, తస 

(పతీహారమహీ == త తృతీవారమహీ, తాం= త త్పృతీహారమహీమ్. 
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భావము ; 

వెనుక ( జెప్పిన [పకారము బయలుదేరిన పిదప, ఆ నలమహారాజు ద్వార 
మందున్న యేనుగుల విపులములగు కర్ణములనుండి యుద్భవించిన గాడ్సులచే 
కదలుచున్న బహిర్ద్వారపు మాలయను కనుబొమ్మచే పిలచుచున్నట్టి దమయంతి 
దూతికయా యనునట్టున్న భీమరాజునకు సంబంధించిన ద్యారభూమిని( జూచెను. 
అనగా దమయంతి దూతికయో యనునట్టున్న ద్యారభూమి, తన బహిర్ష్వారపు 
మాల యనెడి కనుబొమ్మచే పిలచుచున్నట్టున్నదనియు నట్టి ద్వారభూమిని నలుడు 
చూచెననియు నాశయము. ॥7॥ 

శో శె రఠతె; _సమృయుగస్య రమృయో 
య MO - OC. 

శ్చకా_స్తి చండాతకమండితా స్మ సా, 
(పియా సథీ వాఒస్య మనఃసితి స్ఫురత్ 

థు 

సుఖాగత (పశ్నిత తూర్యనిఃస్వనా. ర్ట 

ప.వి. శ్షథైః = దలైః _ సమృయుగస్య - రంభయోః _ చకా సి _ చండాతక 
మండితా ౬ స్మ-సా_| పియా-సభీ-వా_ అస్య - మనఃగ్థితి స్పురత్పుథాగత 

(పళ్నిత తూర్యనిఃస్వనా. 

అర్థము .రంభయోః =ద్వారళోభ కై యియువై పుల నిలిపిన అరటి చెట్ట యొక్క, 
సంభయుగన్య — రెండు _సంభములకు సంబంధించిన, శ్లథైః — 

(వేలాడుచున్న, దలైః == ఆకులనెడి, దణాతక = వేశ్యలు ధరిం చెడు 
మేలిముసు(గు వలువచే, మణ్బితా= అలంకరింపబడిన, సా == ఆ ద్వార 
భూమి, మనఃస్థితిస్సుర తృుథాగత (పశ్నిత తూర్యనిఃస్వనా - మన; 
వా నలునియొక ,_ మనస్సునందు, సతి= ఎల్లప్పుడు చింతతో నుండు 

థి (sp) 

టచే, స్పురత్ = వెలుపలికి వచ్చినట్టి, సుథాగత (పశ్నిత == సుఖముగా 
వచ్చితివా? యను [పళ్న రూపమును పొందింపబడిన, తూర్యనిఃస్వనా 
మా తూర్యవాద్య ధ్వనులు గల్గిన వగుచు, అస్య=ఈ నలునికి, | పియా 
సఖివ==[పియమైన చెలికత్తె యగు దమయంతివలె, చకా సి స్తా 
(పకాశించుచుండెను, 
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వి. అరటియా కనెడి వలువను ధరించిన యా ద్యారభూమి తూర్యధ్వని 

సంబంధముచే స్వాగతము. జిప్పుచున్న దమయంతియో యనునట్లు 

శోభించినదని చెప్పుటచే దమయంతి గాని ద్యారభూమిని దమయంతిగా 

భావించుట వలన నుత్చె9క్ష. 

మాసములు : 

_నంభయగన్యం ఎ సంభయోః యుగం = స్తంభయుగం, తస్య= స్తంభ 

యుగ స్య. 

బండాతకమంథితా _ చండాతకేన మండితా =చండాతక మండితా. 

మనాన్థితి న్ఫురత్సుఖాగత. [వళ్చిత తూర్యనింన్వునా. _ మనసః 
సిత = మనఃసితిః, మనఃసిత్యా స్పురన్ = మనఃస్థితిస్పురన్, 
® @ థి  ౫* థి 

సుఖ మాగతం=సుఖాగతం, సుఖాగతస్య (పశ్నః=నుఖాగత[పశ్నః, 

మనఃస్థితిస్ఫురం శ్సాసౌ సుఖాగత|పశ్నళ్చ = మనఃస్థితి స్పురత్ఫుఖా 

గత|[పశ్నః, సుఖాగత[పశ్నః కృతః=సుథాగత|[పశ్నితః, తూర్యస్య 

నిస్వనః =తూ ర్యనిస్వనః, మనఃస్థితిస్ఫురత్సుఖాగ త పశ్నితః తూర్య 

నిస్వనః యయా సా =మనఃస్థితి స్ఫురత్సుఖాగత [పళ్నిత తూర్యనిఃస్వనా. 

భావము ; 

ఆ భీమరాజ భవనద్వారమున కిటువై పుల మంగళ సూచకములై న రెండు 

అరటి స్తంభములు నాటబడి యున్నవి. ఆ యరటి స్తంభముల నుండి 

యాకు లా ద్వారభూమిని దాకుచున్నవి. ఆందువలన నా ద్వారభూమి 

మెలిముసుంగు దాల్చిన యువతివలె కానవచ్చుచున్నది. కాన. నలుడు 
నిరంతరము చిత్తమున నుండుటచే నాతనిని సుఖాగమనము నడుగుటతై 
(పశ్నరూపమును పొందిన తూర్యవాద్యముల నాదముతో( గూడిన 

పియసఖియగు దమయంతియో యనున ట్టా ద్వారభూమి' శోభిల్రినది. 

™ 

శో॥ వినేతృ భ రృద్వయ భీతిదాంతయోః 
౧ అజ 9 

దనజా పరస్పరసా 



14 శ్రీహర్ష నైషధము 

అజాయత ద్వారి నరేంద్ర సేనయోః 

సమాగమః స్ఫార ముఖారవో దమః, 9 

ప. వి: వినేతృ భ_రృద్యయ భీతిదాంతయో:ః _ పరస్పరస్మాత్ లా ఆనవా ప్త 

వెశసః_అజాయత-_ద్వారి-నరేం[ ద సేనయోః- సమాగమః - స్పారముఖార 

వోద్దమః. 

ఆర్థము : వినేతృ == నియామకులగు, భ రృద్వయ =నలభీము లనెడి యిద్ద లు 

పాలకులవలని, భీతి-భయముచే, దాంతయోః = శమించిన, నరేంద 

సేనయోః_నరేంద= నలుడును, భీముడు ననెడి రాజుల, సేనయోః 
= సేనలయందు, పఠస్పరస్మాత్ = ఒండొరుల నుండి, అనవా ప్తవై శసః- 

అనవా ప్ర = పొందబడని, వెశసః = హింసగ ల్లిన, స్పారముఖార 

వోద్దమః-స్ఫార= బిగ్గరయె, ముఖారవ = ముఖములనుండి వెలువడి 

ధ్యనిగల్లిన, సమాగమః = సమ్మేలనము, ద్వారి =రాజభవన ద్వారము 

నందు, అజాయత = ఏర్పడినది. 

బినోత్భ భో ర ృద్బూయ భీతిదాంతయోః_ వినేతారౌ చ తౌ భరారౌ చ= 
వినేతృభరారౌ, వినేతృభర్లో-: ద్వయం = వినేతృభ రృుద్వయం, వినేతృ 

భ రృద్యయాత్ భీతిః == వినేతృ భ రృద్యయభీతిః, వినేతృభ_ర్పుద్వయ 

భీత్యా దాన్తౌ == వినేతృభ_ర్భృద్వయభీతిదానా, తయోః వినేతృభ రృృద్యయ 
భీతిదాంతయోః. 

వరన్చృరన్నాత్ పరస్య పరస్య వ్యతిహారః = పరస్పరః, తస్మాత్= 

పరస్పరస్మాత్, 

అనవా చ్చ సైళనఃం ఆనవాప్తం వైశసం యస్మిన్ సః = అనవా ప్ర 
చ శసః, 

న రేం(దసేనయోః — నరేం[దయోః సేనే_నరేందసేకే, తయోః= 

నరేందసేనయో:, 
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న్భారమథఖారనో ద్లమః_ ముఖానా మారవః = ముఖారవః = స్స్ఫారశ్చ 

అసౌ ముఖారవశ్చ -స్పారముథార వః, స్పారముఖారవాత్ ఉద్గమః యస్య 

భావము : 

ఆ సమయమున ద్వారమందు నలభీమరాజుల సేనలుగూడ చేరినవి. నియా 
మకులగు వారిరువురు రాజులు సమీపమునం దుండుటవలన, ఆవి యణగియుండి, . 

యొండొరుబతో హింసాకృత్యములకు పూనుకొనలేదు. కాన వాని కంఠములనుండి 
యట్టి హింసతోకూడిన [కూరధ్వనులతో వెలసిన సమ్మేళనము వాని కేర్పడలేదు. 

రాజు లుభయులు నుండుటచే వారికి భయపడి సేన లణగి మణగి యుండినవని 

యాశయము. ॥9॥ 

ల్లో, నివేశ్య బంధూ నీత ఇత్యుదీరితం 

దమేన గత్వార్లపథే కృతార ణం 
ధి బా 

వినీత మాద్వారత ఏవ పదతాం 

గతం త మెకిష్ణ ముదో విదర్భరాట్. 10 
2. 60 

ప. వి. ని వేశ్య - బంధూన్ - ఇతః- ఇతి _- ఉదీరితం _ దమేన = గత్వా - 

అర్షపథే - కృతార్హణం - వినీతం - ఆద్యారతః - ఏవ - పదతాం - 
థి ల a 

గతం - తం = ఐక్షిష్ట - ముదా - విదర్భరాట్ . 

ఆర్థము : దమేన= భీమరాజపుతునిచే, గత్వా= ఎదుర్కొనబడి, బంధూన్ = 

ఆల్బుడగు నలుని బంధువులను, నివేశ్య = కూర్చొనబెట్టి, ఇతః ఇతి= 

రః దిక్కునకు రండి యని, ఉదీరితం = చెప్పబడినది, అర్థపథే == 

మార్గ మాధ్యమునందు లేదా సగము తోవయందు; కృత _ అరణం=ా 

కృత = చేయబడిన, అర్హ ణం== పూజ కల్గిన, విసీతం= వినయవంతు 
డును, ఆద్యారతః == ద్వారము నారంఖించి, పద్దతాం=ా రథము నుండి 

దిగి పాదచారిత్వమును, గతం=పొందిన, తండాఆ నలమహారాజును, . 

ముదా సంతోషముతో, ఐక్షిష్ట=-చూ చెను, 



16 శ్రీహర్ష నైషథము 

అర్జవథో : పథః ఆర్థం ఆర్థపథం తస్మిన్ == అర్ధపథే. 
ర్యతార్హాణాం : కృతా ఆర్హ ణా యస్య సః==కృతార్ద ణః, తం, 

క్చతార్త 690. 
Cy 

వద్దతాం : పద్భ్యాం గచ్చుతి ఇతి= పద్దః, పద్గస్య భావః పద్గతా, 

తాం పద్గతాం. 

బిదర్భరాట్ : విదర్భానాం రాట్ విదర్భరాట్ . 

భావము : 

భీమ నృపాలుని పుతు( డగు దము(డు (పత్యుక్థానము( గావించి, అల్లు 
డగు నలుని బంధువుల నొకచోట కూర్చుండునట్టు ప్రార్థించి కూర్చొనం(బెవైను. 

సగము [తోవయందు, మర్యాద' జేయ(బడినవాడై , ద్వారము నుండి పాదచారిగా 

వచ్చుచున్న వినయవంతు(డగు నలుని భీమరాజు సంతోషముతో. జూచెను. 

శో అథాయ ముళ్జాయ విచార్య దోర్యుగం 

ముదా (పతియేష త మాత్మజన్మనః 

సుర|స్రవ న్యా ఇవ పాత్ర మాగతం 

ధృతాభితోవీచిగతిః సరిత్సతిః. [1 

ప. వి. ఆథ-అయం- ఉత్సాయ-విసార్య- దోర్యుగం-ముదా- [(పతీయేష-తం- ఆత్మ 

జన్మనః- సురస వంత్యాః-ఇవ - పా తం-ఆగతం౦- ధృతాభితోవీచిగతిః 

సరిత్సతిః. 

ఆర్థము: ఆధథ=ానలుని చూచినపిదప, అఆయం=ా ఈ విదర్భరాజు, దోర్యుగం= 

భుజముల జంటను, విసార్య= చాచి, ఆగ తం=ా సమక్ష మునకు వచ్చిన, 

ఆత్మజన్మనః=తిన కూతురగు దమయంతికి, పాతం =తగిన, వరం= 

వరునిగా, తం=ాఆ నలుని, ధృతాభితో వీచిగ తిః ~ ధృత = ధరింప 
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బడిన, అభితః= రెండువై పులను, వీచి == అలల యొక, గలిః2నసడక్ 

గల్గిన, సరిత్సతిః =నదులకు భర్రయైన సము[దుడు, సుర్యసవంత్యాః = 

గంగనుండి, ఆగ తం=వచ్చిన, పాతం ఇవ=ా[పవాహమునువలె లేదా 

ఓడనువలె, ముదా==సంతోషముతో, [పతీయేష = కౌగిలించుకొనెను, 

' దోడ్యు గం -దోషోః యుగం =దోర్యుగం, తత్ == దోర్యుగం. 

అల్ఫజాస్యునః- ఆత్మనః జన్మ యస్యాః సా ఆత్మజన్మా, తస్యాః = 

ఆత్మజన్మనః, 

నుర్ (నబోంత్య్మాంః - సురాణాం (సవంతీ = సుర సవంతీ, తస్యాః వసుర 

[సవంత్యాః. 

దృతాభితో వీబి గతిః పీవీనాం గతిః == వీచిగతిః, ధృతా అధితః 

ఏచిగతి; యస్య సఃవధృతాభితో వీచిగ తిః. 

నరిత్భ్రతిః_ సరితాం పతిః=సరిత్సతిః. 

భావము : 

నలుని చూచిన పిదప నా భీమరాజు తన భుజములను రెంటిని చాచి 
తన యెదుటకు వచ్చిన తన కుమార్తెకు తగిన వరుడగు నలుని సంతోషముతో 
కౌగిలించుకొనెను. అది ఇరువై పుల అలల కదలికలు గల సము[దుడు గంగానది 

నుండి వచ్చిన _పవాహమును లేదా యోడను కౌగలించుకొనినట్టున్నది. 

శో, యథావ దన్మ్మై పురుషోత్తమాయ తాం 
na) 

స సాధు లక్ష్మీం బహువాహినశ్వరః 

శివా మథ స్వస్య శివాయ నందినీం 

దదే సతిః సర్వవిచే మహీభ్ళుతాహ్. 12 

mn 

ల్ 
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ప, వి. యథావత్ - అమ్మై - పురుషోత్తమాయ ౬ తాం- సః సాధు 

లక్ష్మీం ల బహువాహినీశ్యరః - గివాం- అథ = స్వస్య = శివాయ = 

నందినీం = దదే _ పతిః = సర్యవిదే - మహిభృతామ్. 

అర్థము: అథ = నలుని కౌగ లించుకొన్న పిదప, బహువాహినీశ్వరః - బహు= 

పెక్కులైన, వాహినీ= సేనలకు, ఈశ్వరః =(పభువును, మహి 

భృతాం=- రాజులకు, _ పతిఃచాపాలకుడునగు, సః== ఆ భీమరాజు, 

పురుషో త్రమాయ= పురుషులలో [శేష్టడును, కివాయ=ామంగళ శరీ 

రము కలవాడును, సర్యవిదే సర్వమును తెలిసినవాడునగు, ఆస్మె 

వా ఈ నలునికై, సాధులక్షేం =చక్కని కోభకల్లిన, నివాం=మంగ ళ 

శరీరము గల్గిన, స్వస్య — తనయొక్క, నందినీం = కూతురును, 

యథావత్ ==ళాస్రముననుసరించి, దదే==ఇచ్చెను. 

పకెంతరమున : 

బహువాహినిశ్యరః = పెక్కునదులకు భర్తయిగు, సః=ఆ సము[దుడు, 

పురుషోత్తమాయ =విష్ణువునకు, లతీం= లత్మీని, యథావత్ = విధి 

ననుసరించి, దదే==ఇచ్చెను, తచ్చ==ఆదియు, సాధు==మంచిది. 

అన్తే : మహీభృతాం పతిః = పర్వతములకు భర్తయగు, సః = ఆ 
హిమవంతుడు, స్యస్య=ా తన యొక్క, నందినీం=-కూతురగు, శివాం 

= పార్వతిని, సర్వవిదే== సర్వజ్ఞుడెన శివునికి, దదే=-ఇచ్చెను, తచ్చ 
== అదియు, సాధు== మంచిది. 

వి. ఇచట విశేషణ, వి శేష్యములు రెండును న్చిష్టములుగా నుండుటవలనను , 

ఆభీధాశ క్రి పకృతార్థము ననగా భీమ-నల-దమయంతీ పరమైన యర్ధ 
మును బోధించుటచేతనే క్షీణించుటవలనను, వాచ్యార్గమున కనుపపత్తి 
లేనందువలనను, లక్షణ కవకాశము లేనందువలన వ్యంజనచే ఉపమాలం 

కారము ధ్వనించుటవలన నిట ఉపమాలంకారధ్వని. 

నమూ నములు: _ యథావత్ _యథార్హం=యథావత్, పురుషో త్తమాయ- 

పురుషాణా ముత్తమ: == పురుషో త్రమః, తస్మై ==పురుషో తమాయ, 
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|| సాధులక్షీ లుం - సాధ్వీ చ సా లక్ష్మీః చ= సాధులక్ష్మీః, తాం 

సాధులత్మ్మీం. 

బినువాపానీళంల ౨ - బహ్మ్య్యశ్చ తాః వాహిన్యశ్చ =బహువాహిన్యః, 

బహువాహినీనా మీశ్వరః =బహువాహినీశ్యరః 

నర్శాబిదో: సర్వం వేత్తి ఇతి సర్వవిత్ , తస్మై =సర్వవిదె. 

మహీభ్ళ తాం - మహీం దిభతి ఇతి = మహేభృత్ తేషాం = మహీ 

భృతాం,. న 

భావము : 

ఇవ్విధముగా వరుడై న నలమహారాజును, పెక్కు సేనలకు అధిపతియు, 
రాజులకు రాజును, అగు భీమనృపాలుడు, పురుషులలో (శేష్టుడును, మంగళ 

శోభితమగు శరీరము గలవాడును, సర్వజ్ఞుడు నైన నలమహారాజునకు, చక్కని 

శోభకలదియును, మంగళ స్యరూపిణియు నగు తన పు[తికయగు దమయంతిని 

శాస్త్ర పకారము దానము గావించెను. ఆదెట్టనగా, బహువాహినీపతి యనగా 

పెక్కు. నదులకు భ ర్రయగు సముదుడు, పురుషో త్రముడై న విష్ణువునకు లక్ష్మిని 

విధి పకారము దానము చేసిన విధముగాను, మహీభృత్సతి యనగా హిమవంతుడు 
తన పుతికయగు ౪వ యనగా పార్వతిని సర్వజ్ఞుడగు శివునికి దానము చేసిన 

విధముగను ఉన్నది. 

౧ 
రో అసిస్వద ద్యన్మధుపర్క- మర్చితం 

స తద్వ్యూధా తర్క ముదర్క_దర్శినాం 

యదేవ పాస్యన్ మధు భీమజాధరం 

మిషెణ పుణ్యాహవిధిం తదాఒకరోత్. 18 

వ, వి, అసిస్వదత్.-యత్ -మధుపర్క_ం = ఆర్చితం-సః-తత్ -న్యధాత్ -తర్కం- 

ఉదర్క_దర్శినాం-యత్ -ఏషః-పాస్యన్ - మధు- వీమజాధరం-మిషేణ - 

పుణ్యాహవిధిం- తదా-అకరోత్, 
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ఆర్థము: సః=ఆ నలుడు, అర్చితం=భీమరా జుచే సీయబడిన, మధుపర్కం == 

కంచు గిన్నాయం దుంచబడినట్టి, “పెరుగు, తేనె, నేయి, అను మూడు 

పదార్థము మి[శణముచే నేర్పడిన మధుపర్కం మును, అసిస్వదత్ =చవి 

చూచెను, ఇతి యత్ =అనగా పొనము గావించె ననున దేడి గలదో, 

ఉదర దర్శినాం =వివాహమైన పిదప రానున్న ఫలములను గూర్చి 

తెలిసిన వారికి, ' తర్కం=ఒక రహస్యమును, వ్యధాత్ =కలిగించినది, 

యత్=వఏలయనగా, ఏషః=ఈ నలుడు, భీమజాధరం- భీమజా= 

దమయంతి యొక్క, అధరం= పెదవియను, మధు =లేనెను, పాస్యన్ = 

తాగబోవుచు, తదా=ఆ కాలమందు, మిషేణ==మధు పర్క-మును 

పానము చేయుట యను నెపముచే, పుణ్యాహవిధిం ==కర్మ ప్రారంభ 
' మున కావించు పుణ్యాహమను కార్యమును, అకరోత్ =చేసెను, 

భావము : 

వివాహ దిన మనెడి పుణ్యాహమందు మధుపర్కమును (తాగుట యను 

నెపముచే నలు(డు జరుగటోవునట్టి యధరపానమను కార్యమునకు శుభారంభమును 

కావించెనని యర్థము. వివాహాది మంగళ కార్యములందు ఆంతటను తొలుత 

పుణ్యాహ[కియను చేయుట (పసిద్ధము కదా! 

బి. ఇచట మధుపర్క. వ్యాజముచే అధరపానమునకు పుణ్యాహమును చేసినట్టు 

చెప్పుట వలన అపహ్నవాలంకారము. అట్టి పుణ్యాహమును చెయక 

పోయినను, చేసినట్టు చెప్పుట వలన ఊత్పే9క్ష, పైన చెప్పబడిన యప 

హ్నవముతో కూడినందు వలన సాపహ్నవోత్పేిక్ష. 

ఉదర్భాదర్శి నాం - ఉదరం పళ కంతి ఇతి = ఉదర్క-దర్శినః, 

తేషాం == ఉదర్కదర్శినాం. 

భీమజాధోరం _ శీమజాయాః అధరః = ఖవీమజాధరః, తం = భీమ 

జాధరం. 
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ఛడ్యావొవిధిం - పుణ్యరి చ తత్ ఆహశ్చ=పు ణ్యాహం, పుణ్యాహే 

'విధిడాపుణ్యాహవిరి?, తం=పుణ్యాహవిధిం. 

_ లీనుమహోరాజు కంచి న్నెయందు పెరుగు, తేనె నేయ-కలిపి చేసిన 

రహస్యమును సూచించినది. అదేమనగా ఈ నలుడు వివాహమైన పిదప, 

దమయంతి పెదవిని పానము చేయగలడు. ఆ పెదవి తేనెవలె మధురమైనది. 

అట్టి యధరపానమునకు. ,అమధుపర్మపానమను వ్యాజముతో- ఆ. దినమందు శుభ 

(పదముగా పుణ్యాహమను విధిని చేసికొనెనా! యని ఈ రహస్యమునే ఆ 

మధుపర్క పానము సూచించిన దని యాశయము.. 

శో వరస్య పాణిః పరభఘాతకౌతుకీ 
శ యా - . 

. నధూకరళ పంకజకాంతితస్క-ర ౭ 

సురాజి తౌ తత్ర విదర్భమండలే 
ణు! | . 

తతో నిబదౌ కిము కర్కశ ౩ కుళై 8. 14 
థి యు ౦ 

ప. వి, వరస్య-పాణిః- పరఘాతకె తుకీ -.వధూకరః- పంక జకాంతితస్ట ర ః-సురాజ్ఞి- 

' తాంతక- విదర్భమండలే- తతః నిబద్ధా- -కిము=కర్క- ప్రై కి.రుళె 8. 
సు 

ల 

/ కౌతుర, పరా శ తువులను, ఘాత = హింసించుటయందు, కౌతుకీ=ా 

కోరిక కల్గిన | వధూకరః=ావ ధువైన దమయంతి హ సము, పంకజ 

కాంతి తస్క రః, పంకజడా తామరపూవు యొక్క, కాంతీ= శోభను, 

ల తస్కరః =ఖపహరించ్చునది, తతః =అట్టి పూర్వాపరాధమువలన అనగా. 

5 ఒకటి, హింసించునది, మటీ యొకటి  తస్కరించునది ఆను. నేరములవలన, 

en తౌ ఆ వ వయిన. దమయ. తి యొక, వరుడగు నలునియెక్కయ. 

. హస్తములను, సువాజ్జి== ఫీముని వంటి మంఛిరాజు. గల తతా 

అర్థము : వరస్య వవ రుడైన నలుని, న యొక్క, పాణి=వహ స సము, 'పరఘాత 
& 
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విదర్భ మండలే = విదర్భ దేశమందు, కర్శ్కశి 8 == దృఢమలైన, 
కుశ్రై === దర్భలచే, నిబద్దౌ హి==కట్టి వేయబడినవా ! ఏమి? ధార్మికు 
డగు రాజు పాలించెడి దేశములయందు దుష్టులు బంధింపబడుదురు గదా! 

:= దేశాచారము ననుసరించి, వధూవరుల హ స్తములందలి దర్భబంధ 

నమునకు, అపరాధము హేతువు కాకపోయినను, ఆపరాధమును హేతు 

వుగా చెప్పుటవలన ఊత్చేంక్ష. 

వరిభూతో కొతుకీ ; పరస్య ఘాతః=పరఘాతః, కౌతుకం అస్య 

వంతజికౌంతి తొన్భలః ; పంకజస్య కాంతిః==పంకజ కాంతిః పంకజ 

కాంతేః తస్క_రః=పంకజ కాంతి తస్క-రః 

నురాజ్ఞై : శోభనః రాజా, యస్మిన్ సః==సురాజా, తస్మిన్ ==సురొళ్జి, 
విదర్భోమండలే : విదర్భాణాం మండలం == విదర్భమండలం, తస్మిన్ = 

విదర్భమండలే. 

భావము : 

ఆ వివాహకాలమునందు దేశాచారము ననుసరించి, వరుని హ స్తమునందు 

దర్భసూ[తముచే కంకణమును కట్టుదురు. దానిని కవి చమత్కరించుచున్నాడు. 

ఎట్టనగా, ఆ నలుని హస్తము శ్యతుహింసయందు ఆస కక్రికల్గి హింసయను నేర 
మును గావించినది. ఆ దమయంతి యొక్క హస్తము తామర పూలను మించిన 

యందము కల్లియుండుటచే, వాని సౌందర్యమును అపహరించి నేరము గావించినది 

ఇట్లు వధూవరుల హ_స్తముబు [క్రమముగా హింసాచౌర్యము లనెడి నేరములను 

చేయుట వలన, భీముని విదర్భరాజ్యము ధార్మికరాజ్య మగుటవలన, వా రిరువురి 

హ స్తములు గట్టి దర్భల తాటితో బంధించబకినవా యని భావింపబడినది. 

అపరాధులను ధార్మికరాజ్యములలో బంధింతురు కదా! అట్టి బంధనమే వీరికిని 
,+దిరిగినదా యని భావము, 
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విదర్భజాయాః కరవారిజేన య 

న్నలస్య పాణే రుపరి స్థితం కిల 

విశంక్య సూతం .పురుషాయితస్య తత్ 

భవిష్యతోఒస్మాయి తదా తదాలిభిః. . 15 

3న 

ప. వి, విడర్భజాయా -కరవారిజేన-యత్ = నలస్య-పాణిః-ఉపరి . ఎ స్థితం= కీలఎ 

_ విశంక్య - స్తూ 0 -- పురుషాయితస్య - తత్. భవిన్యతః-అస్మాయి. జ 

తదా-తదాలిభిః. 

ఆర్థము: విదర్భజాయాః==దమయరతి యొక, కరవారిజేన =హ స్త్రపద్మముచే, 

నలస్య = నలునియొక్క_; పాణేః==హ స్తమునకు, ఉపరి-స్థితం = ఇతి 

యత్ == పెన యుండుట ఏది గలదో, తత్--ఆ విధముగా శున 

ఉండుట, భ విష్యుతః= = జరుగ బోవు, పురుషాయితస్య = విపరీత సురత 

[క్రియ యందు పురుషునివలె స్రీ యాచరించు విధానమునకు, సూతం=ా 

సూచకముగా , విశ ౦కర=ా భావించి, తదా= అప్పుడు, క్రదాలిభి ఆ 

దమయంతి చెలిక త్రెఐచే, అస్మాయి == మందహాసము గావింపబడినది. 
విపరీత సురతమందు పురుషునిపై స్రీ శోయనించును గాన దానికి 

సూచకముగా నలుని ఇ చె దమయంతి హ స్తముంచబడినదా! యని భావించి, 

| యచ్చటి చెలిక త్తెలు మందహాసము గావించిచని యర్థము. 

సమాసములు : 

విదర్భ జాయా8- విదర్భేభ్యః జాయతే ఇతి=ావిదర్భజా, తస్యాః= 

విదర్భజాయాః, 

రోరనారిజేన - వారిణి జాయత ఇతి = వారిజం, కర ఏవ వారిజం=ా 

కరవారిజం, తేన కరవారిజేన, 

వుడవాయితన్య న్ పురుష స్యేవ ఆచరితం= పురుషాయితం, తస్య= , 

పురుషాయితస్య. 

భొధాలిభిః-_ తస్యాః ఆలయుః జా తదాలయః, తాధిః = తదాలిభి;, 
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భావము : 

వివాహమున వరుని చేతిపైన వధువు చేయి యుండుట యాచారముగాన, 
నిట నలుని హ స్తముపై దమయంతి హస్త మున్నది. ఈ విధముగా నుండుట 
ఒక విషయమును సూచించుచున్నది. ఆదేమనగా వివాహానంతరము నల దమ 

యంతుల విపరీత సురత శకేకియందు దమయంతి నలుని పె శయనించి పురుషుని 

వలె నాచరించుట యను పురుషాయితమును చేయగల దను నంశము. ఈ 

విధముగా భావించి, యా వివాహ కాలమందు దమయంతి చెలిక తెలు మంద 

హాసము గావించిరి. 

శ్లో సథా యదన్మై కిల భీమసంజ్ఞయా 
_ స యక్షసఖ్యాధిగతం దదౌ భవః 

దదే తదేషః శ్వశురః సురోచితం 
నలాయ చింతామణిదామ కామదమ్ు. 16 

ప. వి. సభా-యత్ _ ఆ'స్మై-కిల- భీమసంజ్ఞయా -సః.యక్షసఖ్యాధిగ తం = దదౌ= 

భవః-దదే-తత్-ఏషః-శ్వశురః- సురోచితం-నలాయ- చింతామణిదామ- 

కామదమ్, 

ఆర్థము: సః =|పసిద్దుడగు, భవః== భగవంతుడగు శివుడు, యక్ష సభ్యాధిగతం 
యక్ష=ాకుబేరుని తోడి, సఖ్య బెలిమిచే, అధిగతం-= పొందబడిన, 
యత్==ఏ, చింతామణిదామ-చింతామణితో కూర బడిన మాలను, 

భీమసంజ్ఞయా, భీమ == భీము డనెడి, సంజ్ఞయా == పేరుచే, సఖా 

(ఇతి) చెలి కాడను బుద్ద్చే, అ'స్మె దా భీమ నృపతికై, దదౌ==ఇచ్చెనో, 

సురోచితం-సుర = దేవతలకు, ఉచితం--తగిన, కామదం=-కోరికల 

నిచ్చునట్టి, తత్ --= ఆ చింతామణి మాలను, శ్వకురః పు తిక నిచ్చు 

టచే మామయైన, ఏషః= ఈ భీమరాజు, నలాయ=నల మహారాజు 

నక, దిదే = ఇచ్చెను. 

సమాసములు : 

భీము సంజ్ఞ యా_భీము ఇతి సంజ్ఞా =ఖీమ సంజ్ఞా, తయా=ధీమ సంజ్ఞ యా, 
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యతనథఖ్యా ధిగతం: సఖ్యుః భావః= సఖ్యం, యషేణ సఖ్యం=ా 

. యక్షసఖ్యం, యక్ష సఖ్యేన అధిగతం=ా యక్షసథ్యాధిగతం, తత్ = 

యక్ష సఖ్యాధిగతం. 

నురోబితం: సురాణాం ఉచితండాసురోచితం, తత్ -సురోచితం. 

.బింతామణిదామ ; చింతామణి [గథితం దామ = చింతామణిదామ, 

కామదం ఎకామాన్ దదాతి ఇతి=కామదం, తత్ కామదం. 

భావము -: 

ఇది మొదలు తీరి వ క్లోకము వలకును- భీమరాజు . వరుడైన నలమహా 
రాజున కొసంగిన' పెండ్రికానుక లను వర్ణీంచుచున్నాడు. | 

పరమ శివుడు తాను కుబేరునితోడి చెలిమి వలన ' సంపాదించుకొనిన 

చింతామణిరత్నములతో కూర్చబడినట్టి రత్నహారమును (వ్యోమకేళో భవో భీమః 
స్తాణూ రుద ఉమాపతిః) అను నిఘంటువు ననుసరించి, తన భీమనామమును 

వహించె నను అభిమానముతో ఆ భీమరాజున కొసంగెను. ఆ రత్నహారమును 

దేవతలు ధరింప నర్లులు. ఆది ధరించిన వారికి సకల కామములను సమకూర్చును, 

అట్టి హారమును భీమరాజు అల్లుడైన నలమహారాజునకు కానుకగా ఒసంగెను. 

శో, బహో ద్దరాపస్య వరాయ వస్తున, 
శ్చిత్తస్య దాతుం (పతిబింబకె తవాత్ 

బఖౌతరా మంత ర వస్టితం దధ 

ద్యదర్హ మభ్యర్థిత దెయ మర్చినె. NN 

ప. వి. బహోః- దురాపస్య _ వరాయ - వస్తునః న చిత్తస్వ - దోతుం- ప్రతిబింబ 

కై తవాత్ - బభొతరాం - ఆంత; - అవస్థితం = దధత్ -యత్ - - అభ్యర్థిత 

దేయం-అర్థినే. 

అర్థము: యక్ = వ్ చింతామణి మాల్యము, వరాయ=వరునికె , దాతుం=ా 

ఇచ్చుటకు, చి తస్య డా రాశిగా చేయబడిన, దురాపస్య = దుర్లభమైన, 
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బహోః = పెక్కైన, వస్తునః = వస్తువుల సమూహమునకు, పతిబంబ 
చ తవాత్ ప్రతిబింబ = పతిబింబముయొక్క., కై తవాత్= నెపము 
వలన, అంతః మధ్యభాగమందు, అవస్థితం= ఉన్న ట్టి, అభ్యర్థిత 
దేయం. ఆభ్యర్థిత = యాచింపబడినదై ; " దేయం ఈయదగినదిగా 
నిశ్సయింపబడిన, అర్థం= వస్తు సమూహమును, దధక్- ధరించు 
చున్నదో యనునట్లు, బభౌతరాం= మిక్కిలి వెలుగొందుచుండినది. 

ఆ చింతామణిహారమందు కానవచ్చు [పతిబింబము యాచకులు దేనిని 
. యాచించిన దాని నొసంగుటకై సమకూర్చుకొనబడిన వసు సమూహముగా 
భావింపబడుటవలన నీట నుుత్పేక్ష. వ్యంజకమును [పయోగింపనందువలన 
అది గమ్యము. _పతిబింబకై తవాత్ _ అని క్రై తవళబ్దముచే అపహ్నవము 
చేయుటవలన అపహ్నవము. ఈ అపహ్నవముతో న్ముత్పెక్ష గూడినది 
గావున సాపహ్నవోత్పేక్ష . 

+ దరావన్యం దుఃఖేన ఆప్తుం కక్యం=ా దురాపం, తస్య=- దురాపన్య, 
(పేళిబింబిరై తొనాత్ ___ _పతిబింబస్య ర్రైతవం = (పతిభింబకై తవం, 
తస్మాత్ -- (పతిబింబకై తవాత్. | 
బిభొతొరాం.అతిశథయేన బభౌ = బభౌతరాం,. 
అభ్య ర్థితదోయం-అభ్యర్థిత శ్చాసొ దేయళ్చ == అభ్యర్థితదేయః, తం= 
అభ్యర్థితదేయం, . 

భావము : 

ఆ చింతామణి మాలయందు. పెక్కు. వస్తువులు |ప్రతిబింబించియున్న వి. అది వరుని కొసంగుటకై చేర్చి పెట్టబడిన యమూల్య వస్తుసంచయముగా భావింప 
బడినదని యాశయము. 

ళో అసిం భవాన్యాః కతకాసరాసురం 

నరాయ. భీమః స్మ దదాతి ఛాసుధం 
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దదే హి తనె్మ ధవనామధారి ణే 

స శంభుసంభోగనిమగ్నయాఒనయా... ' 18 

ప. వి, అసిం-భవాన్యాః - క్షతకాసరాసురం - వరాయ - భీమః - స్మ - దదాతి- 
-. భాసురం = దదే - హి - తస్మె - _ధవనామధారిణే _సః. శంభు 

సంభోగనిమగ్నయా - అనయా. 

అర్థము: భీమః= భీమనృపాలుడు,  క్షతకాసరాసురం- క్షత ==చంపబడిన, 
కాసరాసురం = మహిషాసురుడు గల్గిన, భాసురం == (పకాళించెడి, 

భవాన్యాః == దుర్గాదేవియొక్క, అసిం=క తిని, అనగా దుర్గ భీమరాజున 

కిచ్చిన క తినని భావము, వరాయ=ా నలునకై , . దదాతి స్మ ఇచ్చు 

చుండెను, "హి ఏలయనగా, శంభుసంభోగ 'నిమగ్నయా- శంభు = 

శివునితోడి, సంభోగ =-సురతమందు, నిమగ్నయా =మునింగిన అనగా 
మహిషాసురుని వధించిన పిమ్మట యుద్దాస కి తొలగిన, కేవలము. 

సంభోగమందు ఆసక్తి గల్గిన, అనయూీ = "క దుర్గే, ధవనామధారిణే- 

ధవ=ా-తన |పియుడై న శివుని యొక్క, నామ=-భీముడను పేరును, 
ధారిణే=- ధరించిన, తస్మై = భీమరాజునకె, సఃజాఆ కత్తి, దదేడా 
ఈయబడినది, శతువైన మహిషాసురుని చంపిన పిదప ఆ ఖడ్గము 

తనకు వ్యర్థమని భావించి ఇచ్చినదని భావము. 

శీలేరొనరొనురం.కాసర ఇతి అసురః=కాసరాసురః; కతః కాసరాను 

రః యేన స=ాక్షతకాసరానురః, తండా క్షతకాసరాసురం. 

ధవనామధారిశో, ధవస్య నామ=-ధవనామ, ధవనామ ధారయతి ఇతి 

= ధవనామధారిీ, త స్మె =-ధవనా మధారిణే, 

ళంభు నంభోగ్ నిమగ్న యో. శంభునా సంభోగః = కళంభుసంభోగః , 
శంభుసంభోగే సిమగ్నా = శంభుసంభోగ నిమగ్నా, తయా వూ శంభు 

సంభోగ నిమగ్నయా, 
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భావము : 

భీమరాజు దుర్గ మహిషాసురుని వధించి తన కొనంగిన ఖడ్గమును వరు 
డగు నలమహారాజున కొసంగుచుండెను. మహిషాసురుని వధించిన పిమ్మట దుర్గాదేవికి రణాస క్రి తొలగినది. అందువలన శివునితో నేకాంతసురతము ననుభ 
వివ ఆస క్రి కర్గినదై, తన (ప్రియుడగు శివుని నామమగు భీముడను పేరును వహించిన భీమనృపతియందు పీతురాలై యా ఖడ్గము నాతని కొసంగినదని 
యాశయము. 

శో అధారి యః (పా జ్మహిషాసురద్విషా 
౧౧ 

= కృపాణ మనె శ్రి తమద త కూకుద; 
Qe అలాని 

అహాయి తస్యా హొ ధవార్ష మజ్జినా 
స దకీణార్రేన పరాంగదారణః. 19 

ప. వి, అ వారి _ యః. [పాక్ _ మహిషాసురద్విషా - కృపాణం -అస్మె-తం 
అద త-కూకదః _ అహాయి -తస్యాః-హి - ధవార్థమజ్జినా-సః- దక్షిణా 

- 'ధ్ధన-పరా ంగదారణః. 

అర్థము: యః == ఏ కత్తి, మహిషాసుర ద్విషా == మహిషాసురుడను రాక్షసు 
నకు శతువై న దుర్గాదేవిచే, (పాక్ == మునుపు, అధారివైధరింవబడి 
నదో, తం=ా ఆ, కృపాణం = క తిని, కూకుడః = క న్యాదాతయగు 
భీమరాజు, అస్మె = ఈ నలమహారాజునకై , అద త్త == ఇచ్చెను, హా 
ఏలయనగా, ధవ=ా|పియడై న భీముడను మటియొక పేరుగల శివునకు, 
ఆర్థ= ఎడమవై పున సగపాలునందు, మజ్జినా == ప౦వేశించిన, తస్యాః= ఆ దుర్గాదేవియొక్క, దక్షిణార్థనకుడివై పుననున్న సగపు శరీరముచే, 
పరాంగ దారణః- పర = ఇతరులయొక్క_, అంగ శరీరమును, దారణః == కోయునట్టి, సః==ఆ ఖడ్గము, అహాయి == విడువబడిన ఖడ్గముతోకూడిన. కుడివైపు శరీరముతో, | పియడగు శంభుని వక (పవేశించినచో, దానివలన ఆతని శరీరము కోయబడు నను భావముతో ఆ ఖడ్గము విడువబడినదని యర్థము. 
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సమాసములు : 

మహపొషానురోద్దింషా_ మహిష ఇతి అసురః= మహిషాసురః, మహిషాను 

రస్య ద్విట్ = మహిషాసురద్విట్ , తయా== మహిషాసురది్యషా, 

వావదః-కూకుం దదాతి ఇతి: = కూకుదః 

భవార్డమజ్జినా - ధవస్య అర్ధం == — = ధవార్ధం, ధవార్ధె మజ్జతి ఇతి = 

ధవార్డీమి, తేన=- ధవార్థమబ్జనా. 

దశడార్దేన దశిణం చ తత్ ఆర్థం చ = 'దక్షిణార్ధం, తేన == దడి 

డార్జేన. . 

వరాంగదారణః - పరస్య అంగం-=ూపరాంగం, పరాంగం దారయతి 

. ఇతి =చాపరాంగదారణ:. 

భావము : 

మహిషాసురుని సంహరించిన దుర్గాదేవి ధరించిన ఖడ్గమును కన్యాదాత 
యగు భీమరాజు నలమహారాజున కొసంగెను. ఆఖడ్ల మును దుర్గాదేవి 

ధరింపక యుండుటకు కారణాంతరము గూడ ఉన్నది. అదేమనగా 

ఆదుర్గాదేవి మొక శరీరమందలి దక్షిణార్ధ భాగము, అర్థ నారీ 

శ్యరత్యముచే శివుని శరీరమందలి వామార్ధభాగ మును పవేశించియన్నది. 

కావున నామె ఖడ్గమును ధరించినచో, ఆ ఖడ్గము ఆమెకు దక్షిణభాగమందున్న 

శివుని శరీరమునకు తగిలి, దానిని కోయవలయునను భయము. ఆ భయము 

వలననే ఆమె ఆ ఖడ్గమును విసర్జించి భీమరాజున కొసంగినదని భావము. 

(ng 

ల్ ఉవాహ యః సాంద్రతరాంక కాననః 

స్వ శౌర్య సూర్యోదయపర్వత్మ వతం 

సనిర్హ్యర 8 శాణన ధౌత ధారయా 

సమూఢసంధ్యః క్షతశతుజాసృృజా. 20 

న, బి, ఉవాహ-యః- సార్యద తరాంక కాననః-స్వ Wt సూకోదయ పర్వత 

(వతం-స నిర్జరః-ళాణన చెత ధారయా _ సమూఢసంధ్యః-క్షతశ్య తు 

బాస ఎకా- 
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అర్థము: సాం[దతరాంకకానన;ః; సాం్యదతర ==మిక్కిలి దట్టమైన, అంక == 

నలుపు వన్నెగల ర్త చిహ్నములనేెడి, కానన; దా అరణ్య స్యరూపము 
గల్గిన, కత్రికి తగిలిన, ఎండిన రక్రపు మరకలు నల్లగా ఉండుట వలన 
వానియందు నరణ్యత్య మారోపింపబడినది. శాణనధౌతధారయా- 
శాకన == పదను పెట్టుటవలన, ధెత==|[పకాశ మానమగు, ధారయా=ా 
అందుచే, సనిర్ద రః == సెలయే టితో గూడినదిగా కానబడుచున్నట్టి, క్షత 
శ|తుజా సృజా - కత = కొట్టబడిన, శ తుజడా శ తువుల నుండి ఉద్భ 
పించిన, అసృజా=ర క్రముచే, అనగా ఖడ్గమున కంటిన ర క్షముచే నని 
అర్థము, సమూఢ సంధ్యః-స మూఢ = ధరింపబడిన, సంధ్యః = ఉదయ 
కాలపు సంధ్యయొక్క_ శోభను తాల్చిన, యఃవావఏ ఖడ్గము, స్వళౌర్య 
సూర్యోదయ పర్వత (వతం- స్వడాతనదగు, శౌర్య=ాపరా|క్రమ 
మనెడి, సూర్య == సూర్యునకు, ఉదయ పర్వత == ఉదయా,ది యొకు, 
వతం=ానియమమును అనగా, నిత్యము సూర్యోదయమును చేయట 
అను [వత మును అనగా [పతిదినము శ్మతువులను దండించుటచే, తన 
(పతాపమును వెల్లడి చేయుట అను (వతమును, ఉవాహ=-వహాంచెను. 

బె ఖడ్గమందలి రకపు మరకల'పె అర ణ్యత్యమును శెర్యాదులందు సూర్య 
త్వాదులను ఆరోపించుట వలన రూపకాలంకారము. 

సమాసములు: 

సొం(దోతోరౌంకో కొనన౭- అత్యంతం సాం|దాః =సాం|దతరాః, సాం[దత 
రాశ్చ తే అంకాశ్ళ = సాం[దతరాంకాః, సాం్యదతరాంకా ఏవ 
కాననాని యన్య సః==సాం|దతరాంక' కాననః. 
న్నర లౌర్భోం నూర్మోందోయ వర్ష్శంతవతం _ స్వన్య శార్యం=న్వ 
శౌర్యం, స్వ శౌర్యమేవ సూర్యః = స్వశార్యసూర్యః, _ స్వశౌర్య 
సూర్యస్య ఉదయపర్వత;ః = స్వశార్యసూ ర్యోదయపర్వతః, స్వ 
శౌర్య సూర్యోదయపర్యతస్య వతం=ాస్య శౌర్య సూర్యోదయ పర్వత 
[వతం. 

లొాజను ధొత ధదారయా _ కాణనేన ధితా ౫౫ శాణనధౌతా, శాణన 
ధెతాచసా ధారా దడశాణనధౌతధారా, తయా=కశాజన ధాతధారయా 
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"నిట్ట లనిర్ద్య రైః సహ వర్తతే 'ఇతి=ాసనిర్దరః 

నమూఢనంధ్యోూః_సమూఢా సంధ్యా యేన సః==సమూఢసంధ్యః. 

శీతల తజాన్ఫ జా — కృతాశ్చ తే శ తవశ్చాకతశ|తవః, క్షత 

శ తుభ్యః జాయతే ఇతి క్షతశ్యతుజా, క్షతశ్మతుజం చ తత్ అసృకృ = 

క్షతశ తుజాసృక్ , తేనా క్షతథ|తుజాసృజా. 

భావము: 

ఆ ఖడ్గము నిత్యము. శౌర్యమనెడి సూర్యునకు నుదయపర్వతమును చేయు 
చున్నది. అనగా (పతిదినము శౌర్యసూర్యోదయమును చేయుటయను [వతము 
నాచరించుచున్నది. ఎట్టనగా ఆ ఖడ్గము పెన రకము ఎండి నల్లని మరకలుగ 

నున్నవి. ఆ మరకలు, అర ణ్యముగ నున్నవి. ఆ ఖడ్గము పదను పెట్టుటవలన 

తెలగ తళతశలాడెడునట్టి యంచులు కల్గియున్నది; ఆ యంచులు సెలయేళ్ళుగా 

నున్నవి. గాయపజుపబడిన శ తువుల శరీరముల నుండి కారునట్టి రక్తమును 

సంధ్యగా వహించియున్నది. కాన నా ఖడ్గము, పెన చెప్పిన విధముగా నడవుల 

తోడను, సెలయేళ్ళ తోడను, సంధ్యాకాలపు కెంజాయలతోడను, కూడినదై 

నిత్యము శెర్యసూర్యునకు నుదయపర్వత వతము నాచరించుచున్నది.. 

శో, యమేన జిహ్వా (ప్రహితేవ యా నిజా 

తమాత్మజాం యాచితు మర్టినా భృశం 

స తాం ద దెఒన్మె పరివారళోభినీం 
రా 

కర(గహారా మసిపుత్రికా మపి. 21 

ప.వి. యమేన-జిహ్వా-[ పహితా-ఇవ-యా-నిజా-తం ఆ ఆత్మవాం-యాచితుం- 

అర్ధినా-భృశం-సః-తా ౨-దదే-ఆమయ్మె -పరివారశోభినీం - కర [గ హార్తాం- 
థి రు | + బా 

అసిపుతికాం-అపి, 

అర్ధము: భృశం ==మిక్కిలి, ఆర్థినా == యాచించునట్టి, య మేన=- యమధశే 
రాజుచే, తం=ాజఆ ఖీమరాజును, ఆత్మజాం = ఆతని పుతికలై 

దమయంతిని, యాచితుం-=యాబచించుటకు, నిజాzా తనదే న, జివో; 



లి 
శ్రీహర్ష నైషధము 

నాలుక యోయనునట్టున్న, యా=-వ, అసిప్పుతికా == కత్తి (దూతిని పంపునపుడు), భీమప్పు తిక, (పహితా =పంపబడినదో, పరివారశో భినీం; _పరివార= ఒరతోడను, పుతిక పక్షమున దెలిక తైల తోడను, కో భినీం = కోభించునదియు, కరగహోర్హాం, కర చేతితో, (గహ == పట్టుకొనుటకు, అర్హ్జాంచ=తగినదియు, పుతికపక్ష మున, కరగహ=- పాణ్మిగహమునకు అర్హాం= తగినదియు అగు, తాం అ ఖడ్గ మును; పుతికపక్షమున; అసి పుతికను అనగా అసిరూపమున నున్న పుతికను అనగా కన్యను, సః=-ఆ భీమరాజు, అమ్మై = ఇతనికి, దదే= ఇచ్చెను. 

బి. ఇక్కడ కత్తియ, కన్యయ పకృతములు గాన (పకృత శ్రేషాలంకారము. 
సమాసములు; 

వరినారోబో భినీం-పరివారేణ శోభతే ఇతీ= పరివారశోభినీ, తాం= పరివారశోభిసీం, - ( 

. కరగహోర్డా 0-5 రేణ [గహఃయకర్యగహః, కర్యగహాయ అర్హా == కర్మ గహార్తా, తాంచాకర్యగహార్లాం. - న్ 
eh 

అనీభ్ర్ర [కకాం.__అసిరేవ పు తికా = అసిపు తికా, తాం=- ఆసిపుతికాం, 

భావము : 

భీమనృపాలుడు నలునకు కానుకగా ఖడ్గము నిచ్చెను. ఖడ్గమునకు అసి పుత్రిక యను పేరు కూడ నున్నది, దమయంతిని యాచించుటకై దూతికను పంపునపుడు యమధర్మరాజు, భీమరాజునకై కానుకగా, తన నాలుకవలె తీక్షమై (పాణజహరమైనట్టి అసిపుతికను ఖడ్గమును పంపెను. దమయంతితో నీయసి 4 పుతికదు గూడ నలునకు భీమరా జొసంగెను. ఈ యసిపు(తిక 'కన్యయై దమ శ్వుంతివలె వివాహయోగ్యములగు ధర్మ ములతో నొప్పుచున్నది. దమయంతి .. ఏకత్తెలు మున్నగు పరివారముతో కోభించుచున్నది. ఈ అసిపు తిక యను యు, పరివారముతో అనగా క _కినుంచుట కుషయు కమగు నొరతో శోధించు _ న్నది. దమయంతి ఎట్టు కర గహమునకు అనగా పాణి గహణమునకు తగినదో 
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ఆప్టే ఈ యసిపుతికయు కరగ హమునకు (చే చెత బట్టుకొనుటకు) తగియున్నది. 

ఫీమరాజు కేవలము తన నపుతికయగు దమయంతినే నలున కియలిటు. మటేమనగా 

నామెతోడ తనకు యముడు కానుకగా పంపినట్టి, యతని నాలుకవలే తీక్షమె, 

శ తువులకు పాణాంతక మైన యసిపుతికను సెత మొసంగను. తన పుతిక 

ఆసిపుతికయను నిరువురు పు తీకలను నలున కొనంగానని యాశయము. 

AO యదంగభూమీ బభతుః స్వయోషితా 

మురోజప(క్రావళి నేత్రకజ్జలే 

రణస్థల స్ట సండిలశాయితా “వశే 

గృహీతదీకై రివ దకీణీకృళతే. బిల 

ప. వి. యదంగభూమీ- బభతుః. స్వయోషితాం- ఉరోజప్మతావళి నేత కజ్జలే_ 

రణస్థల స్థండిల శాయిత్యావతే- గృహీతదీ మైః- ఇవ. దక్షి ణీకృతే. 

అర్ధము. యదంగభూమీ; యత్ =ఏ అసిపుతిక యొక్క-, అంగభూమీ= ఇటు 

(పాంతములు, రణస్థల స్థండిలశాయితా తే, రణస్థల = యుద్ధరంగ 

మందలి, స్థండిల= నెలప్రై, శాయితా=ని[దించుట యను, వతే=ా 

[వతమునందు, గృహీత దీ మెక, గృహీత = [గహింపబడిన, దీమై = 

కత్తి దెబ్బలచే, మరణశయ్య యందు పరుండుటయను [వతమునందు 

దీక్షను చేపట్టిన శ్యతువులచే, దక్షిణీకృతే=-ఆ [వతమునుపదేశెంచిన, 

బుత్విక్కుగా నున్న యసిపు తికకు దక్షీణగా ఈయబడిన ,. స్వయో 

మితాం=ాతమ స్రీలయొక్క- , ఉరోజ పు తావళి నేత కజ్జిలే, ఉరోజ=- 

స్తనముల పైని, ప్మఠావ? = కస్తూరి మున్నగు వానిచే [వాయబడిన మకరి 

కాది ప తభంగివలె, న్నేతకజ్జలే= కంటియందలి కాటుకవలె, బభతుః== 

(ప్రకాశించినవి. శ్యతున్త్రీలు వై ధవ్యమువలన మకరికాది పష్మతభంగిని, 

కాటుకను విడచి పెట్టిరని భావము, 

వి. "నలుపు వన్నెగల క త్రియొక్క_ యిజ్ముపాంతములు, శ|తున్రీల మకరి 
కొరి ప్మతముగను కన్నులలోని కాటుకగను భావించుటవలన ఊఉ తేషా 

లంకారము. 

3) 



యదొంగభతూలీ.__అంగయోః భూమీ=-అంగభూమీ, యస్యాః ఆంగ 

భూమీ = యదంగ భూమీ. 

నృయోవషితాం- స్వేషాం యోషితః == స్యయోషితః, తాసాం= స్వయో 

మతాం. 

ఢరో జవ (తావ? నో(తకజ్దిలే __ప|తాణాం ఆవళిః = ప తావళీః, ఉరో 

జయోః ప్మతావళిః= ఉరోజప| తావళిః, నేతయోః కజ్జలం=నేత 

కెజ్జలం, ఉరోజప తావళిశ్చ, నేతకజ్జలం చ = ఊరోజప్మతావళి 

న్మేతకజలే,. ' 
లు 

రణనల .నండణీల కొయితా (వతో_రణస్య సలంచరణ సలం, రణ సలే . 
. ౧ థ క్ష 1; ఖ్. 

స్థండిలం =రణ స్థల స్థండిలం, శత ఇతిూాకాయిీ, శాయినః భావః= 

శాయితా, రణస్థలే స్థండిలశాయితా పా రణస్థల స్థండిలశాయితా, రణ 

స్థల స్థండిలశాయితా ఏవ (వతం వ రణస్థల స్థండిలశాయితా[వతం, 

తస్మిన్ ైరణసల సండిలశాయి తా వతే. 
ణా ® థి | లి 

- గృపాతదీక్షై 9 ా గృృహేతా దీక్షా యె సే=గృహీతదీషాః, తె = 

గృహీతదిమైః. 

దోక్షీణీ కృతో _అదక్షిణే దక్షిణ సంపద్యమానే కృతే=-దక్షిణీకృతే. 

భీమరాజు నలున కొసంగిన యా ఆసిపు తిక కిజువై పులు నల్టగ నున్నవి. 
అవి యుద్ధ రంగపు నేలపై పరుండుట యను [వతమును చేపట్టిన శతుఏవులచే 
ఆనగా యుద్ధ రంగమున కత్తి దెబ్బలచే మడిసిన శ తువులచే తమ కావతము 

నుపదేశించుటచే పౌరోహిత్యము వహించిన ఆసిప్యుతికకు దక్షిణ నొసంగబడిన 
తమ తమ స్రీల చనుదోయుఎపెని కస్తూరికాదులచే రచితమగు మకరికాది పత 
ములుగను, కన్నులందు తాల్చిన కాటుకగను వెలయుచుండినవి, కత్రి యొక. 

యిణువై పులా నల్లబారి యుండును. మకరికాది పృతావళియు, కాటుకయు నల్లగా 

నుండును. కావున ఆ క తి యంచులు అట్టు ఉఊత్పేంక్షింపబడినవి. శు స్రీలు 
అలో. 
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కిర్ 

భర్తలు చనిపోవుటచే వై ధవ్యమును పొందిరి. కాన వారు మకరికాది ష్మతావళిని, 
కాటుకను వర్దించిరని యాశయము. 

శో, పురైవ తస్మిన్ సమదేశి తత్పులా 
అ 

భికేన యః సౌహృదనాటినా౬గ్నినా 

నలాయ వి శాణయతి స్మ తం రథం 

నృపః సులంఘ్యా[దిసము దకాసథమ్. 29 

ప. వి. పురా-ఏవ-తస్మిన్-సమదే? _ తత్ఫుతాభికేన-యః-సౌహృదనాటినా ఎ 

' ఆగ్నినా-నలాయ-వి[శాణ యతి-స్మ- తం-రథం-నృపః - సుల౨ఘ్యా[ది 

సము దకాపథమ్. 

అర్థము: తత్ఫుతాభికేన, తత్==-ఆ భీమకంాజుయొక్క, సుతా==పు| తికయగు 

దమయంతికి, అభికేన= కాముకుడై న (కావుననే), సౌహృదనాటినా; 
సౌహృద=మె| తిని, నాటినా=-నటించుచున్న, అగ్నినా == అగ్నిచే, 

యః= ఏ రథము, పురా-[ ఏవ==స్యయంవరమునకు ముందే ఆనగా 

దూతిని పంపు సమయమందే, తస్మిన్==ఆ భీముని విషయమందు, 
నమదేశి = పంపబడినదో, అనగా ఈయంబడినదో, సులంఘ్య_ అది 

సము దకాపథం; సులంఘ్య = సుఖముగా దాటదగిన, అది పర్వత 

ములు, సము[ద= సాగరములు, కాపథం=ా మెట్ట పల్రములైన ఇ యకు 

[తోవలు గల్గిన, తంవఆఅ, రథం ==రథమును, నృపః = భీమరాజు, 

నలాయ=ా నలునకై, వి శాణయతి స్మ = ఇచ్చుచుండెను. 

తత్తు తాభికోన ౨ తస్య సుతా== తత్ఫుతా, తత్సుతాయాః అభికః == 
త త్పుతాభికః, తేన == తత్ఫుతాభి కేన. 

నొవ్ఫాథోనాటో నాః సుహృదః భావః == సొహృదం, సౌహృదం నాటయతి 

ఇతి= సౌహృదనాటీ, లేన=- సౌహృదనాటినా. 
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నులంఘ్యూ (దినము [ధోకొవథం : సుఖేన లంఘయితుం శోక్యాః = 

సులంఘ్యాః, కుత్సితాః పంథానః = కాపథా౩ః, ఆ దయశ్చ, సము దాశ్చ, 

కాపథాశ్చ ==అదిసము. దకాపథాః, సులంఘ్యాః అ(దిసము[ దకాపథాః 

యేనః స=ా సులంఘ్యా| దిసము[ దకాపథః ,తం = , సులంభఘ్యా| దిసము[ద 

కాపథం. 

వము : 

భీమసుతయగు దమయంతిని కామించిన, అగ్నిదేవుడు, తన్నపీతికి సూచ 

కముగా స్వయంవరమునకు పూర్వము దూతిని పంపునపుడు రథము నొకదానిని 

ఖీమరాజునకు కానుకగా పంపెను. ఆ రథముచే కొండలను, సము[దములను, 

మెట్టపలములుగల ఇరు కై నమార్గములను సులభముగా దాటవచ్చును. అట్టి రథ 

మును భీమరాజు తనయల్లుడగు నలమహారాజునకు బహూకరించెను. 

ప. వి. 

ల్లో, (ప్రసూతవ శ్రా నలకూబరాన్వయ 

(పకాశితాఒస్యాపి మహారథస్య యత్ -' 

కు బేరదృష్టాంతబలేన పుష్పక ల 
(పకృష్టతై తస్య తతోఒనుమీయతే,. a 

పసూత వత్తా = నలకూబరా న్వయ। పకాశితా ఎ అస్య - అపి - మహా 

రథస్య =. యత్ _ కుబేరదృష్టాంతబలేన _ పుష్పక పకృష్ణతా యం ఏతస్య - 

తతః _ అనుమీయతే. 

ఆర్థము. యతః == ఎందువలన, అస్యాపి== ఈ, మహారథస్య= గొప్పదైన రథ 
మునకు పక్షాంతరమున, _ పదివేలమంది విలుకాం[డతో బోరంగల్లిన 

. సామర్థ్యముగల ఒక మపారథునకు, పనూతవతా=ా (శేష్టమెన సారథిని 

గల్లియుండుట, పక్షాఎతరమున. ఊఉ త్రమమగు నుత్పాదకత్వమును గల్లి 

యుండుట అనగా కుబేరునివలె ను త్రమపుతుని గల్లియుండుట, అనలకూ 

బరాన్యయ] పకాశితా- అనల == రథమునొ సంగిన యగ్నిచేతను,. కూబర = 
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కాడిని క టైడి నొగచేతను, పకాంతరమున నలకూబరాన్వయ (పకాశితా, 

. నలకూబరడా నలకూబరుడను కు బేర పుతునిచే, అన్యయ = సంబంధ 

మున, (పకాశితా=ా| పక టింపబడినది. తతః=- అందువలన, ఏతస్య=ా 

ఈ మహారధమునకు, కుబేరదృష్టా ంతబలేన; కుబేర = కుబేరుడను, 

దృష్టాంత == = ఉదాహరణముయొక్క, బలేన = బలముచేత, పుష్పక 

(పకృష్టతా; పువ్చక == పుష్పక విమానముకం టెను, (పకృష్ట్ణతా== 

ఆధిక్యము, పక్షాంతరమున, పుష్పక == పుష్పకమను విమానముచే, 

(పకృష్ణతా=ా ఇతర దేవతలకంటె నారికమ, అనుమీయతే = ఊహింప 

" బడుచున్నది. అనగా కుబేరునకు పుష్పక విమాన ముండుటవలన నతని 

కితరదేవలకందటె ఆధిక్య మూహింపబడునని అర్థము, లేదా పుష్పక 
విమానముచే అతని, (పకృష్టతా (ప= (పకర్షముతో, కృష్ణతా == కొనిపో 

బడుట ఊహింపబడుచున్నది. 

అనగా ఈ. మహారథమునకు ఉత్తమ సారథి కల్లి యుండుటచేతను, 

అగ్ని దేవునిచే నొనంగబడుట చేతను కాడిని వహించు మంచి నొగ 

యుండుట చేతను కుబేరుని దృష్టాంతముతో పుష్పక విమానము కంటె 

నాధిక్యము [(పకటింపబడినది. 

ఈ మహారథునకు నుత్తమ ప్యుతుడు కల్లియండుట యనునది నల 
కూబరుడను పు[తుని సంబంధము వలన [పకటితమైనది. మజణియు ఆ 

కుబేరుని దృష్టాంతము కావించుకొనుట వలన నలని మహారథమునకు 

పుష్పక విమానాదుల కంటె వేగాదుళందు ఆధిక కము సిద్ధించుచున్నది . 

ఇందు ఆనుమాన |పకారము-. 

“ఆయం మహారథః పుష్పక (పకృష్టో భవితు మర్గతి. 

(పసూతవతాది ధర్మసహిత మహారథత్యాత్, కబేరవదితి. = 

“'పసూతవత్తా' ' యను దానిని పృథక్పదము గావించి నలకూబ రేత్యాది 

పాఠము ననుసరించినచో. 

(ప సూతవత్తా= ఉత్కృష్ట మగు సారథిని క ల్లియుండుట, నలకూబరా 

న్వయ పకాశితా, నల == నలమహారాజునకు, ; కూజర జా నొగతో, 
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అన్వయ = సంబం ధముచే, (పకాశితా==|(పకటితమైనది, నలుసనికంటె 

( కేష్టుడగు సారధి లేనందువలన, ఆతనిని సారథిగ గల్లియుండుట 

చేతనే, రథమునకు పువ్పకము కంచెను (కర్ణ ఊహింపబడినది, 
a 

లెదా 

. అర్థము: ఆఅస్యా౭పి=ఖీమునిచే నలున కొసంగబడిన, మహారథస్య, ' మహా= 

గొప్పదైన, అనగా. వేగాది గుణములతో గూడిన, రథస్య=- రథమునకు 

(పసూతవతా=|శేష్టమెన సారథినిక్టేకల్గియుండుట, యత్ = ఎందువలన 

నలకూబరాన్యయ (పకాశితా, నల=ా-నలునకు, కూబర-నొగతోడి, 

అన్వయ = సంబంధించిన, (పకాశితా = పా (పకటితము, శోభితమునై 

యున్నది. తత్ =ఆ కారణము వలన, ఏతస్య = ఈ మహా రథము 

నకు, పుష్పక [పకృష్టతా - పుష్పక = కోరినట్టు వెళ్ళెడి కుబేరుని 

విమానమునకు వలె, [పకృష్ణతా =| శేషత్యము, కుబేర దృష్టాంతబలేన- 
- లు ట్ అ లు 

కుబెర=-కుబేరుని యుక్యు, దృషాంత = ఉఊదాహరణము యొక్క, 

బలేన=సామర్థ్యము చేత, అనుమీ యతే == ఊహింపబడుచున్నది. 

(పకాశితాఒస్యా౬ఒపి అనునెడ, అపిశబ్దము సముచ్చయార్థము గావున 

వ్యాపి |పదర్శనముతోడి పంచావయవ వాక్యములోని ఉపనయ నిగమన 

ములను ఆది సూచించుచున్నది. మహారథుడై న కుబేరునికిని పుష్పక 

విమానముచే (పకర్ష లేదా (పకర్షచే కొని పోబడుట యనునది. ఏర్పడి 
నది. ఇట్లు కుబేర దృష్టాంతముచే ముందు ఈ రథమునకు పుష్పకము 
కంటె [పకర్ష ఏర్పడగలదని యూహింపబడుచున్న ది, యతః= ఏల 

యనగా, అస్యాపి == ఈ కుబేరునికిని, నలకూబరాన్వ య (పకాశితా, నల 

కూబరుడను, ఆన్వయ = సంతానముచే అనగా కుమారునిచే, |పకాశితా 

= శోభిత మగు, (పసూతవతా = జనక త్వము అద్వితీయ సామర్థ్యముచే 

సాధర్మ్యముతో గూడిన దృష్టాంతము. పె [పకార మిచ్చట ననుమాన 

(పకారము. 

విమతః మహారథః పుష్పక (పక షో భవితు మర్గతి. నలకూబరాన్వయ 

(పకాశిత| పసూతవత్త్యాత్, యో యో నలకూబరాన్యయ, పకాశిత [పసూత 
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వత్తావాన్.స స పువ్పక ప్రకృష్ణః యథా కుబేరః. అనగా పై యనుమాన 

పణాశి యందలి విశేషణములు శ్రేషమహిమచే మహ
ారథమందును, మహా 

రథుడై.న కుబేరుని యందును సమన్వయ మందును. ఎట్టనగా--- 

విపకమందలి మహారథము పువృకమునకంటె నుత్కర్థను పొందుట 

కర్ణ మైనది. ఏలయనగా ఆ మహారథము నలునికి నొగతోనున్న సంబం 

ధముచే శోభితమైన మంచి. సారథిని కల్గియున్నది. ఏది, ఏది నలుని 

నొగతోడి సంబంధముచే శో భించిన య త్రమసారథిని కల్గియున్నదో , 

అది, అది అనగా అ యా మహారథము పువ్పకమునకం'టె (శేష్టమెనది. 

కుబేరు డుదాహరణము. 

.. సపక్షమందలి మవారథుడు పువ్చకముచే దేవత లందణియందు శేమ్ట 

_ డగును. లేదా పుష్పకముచే (పకృష్టుడు అనగా చక్కగా కొనిపోబడెడివా 

డగును. ఏలయనగా ఆ మహారథుడు నలకూబరు డనెడి సంతానముచే 

కోించెడి (పకృష్ణమగు జనకత్వమును గల్గియన్నాడు. ఎవ డెవడు 

నలకూబరు డనెడి సంతానముచే శో భితమగు జనకత్వమును కల్లియున్నాడో 

అత డతడు పుష్పక (పకృష్టు డగును. అనగా పుష్పక విమానముచే 

కొనిపోదగిన వా -డగును. ఆను ననుమానము. ననునరించి పె విషయ 

ములు చెప్పబడుచున్నవని కష్టముతో శ్చాకము.నకు వ్యాఖ్య చేయవలయును. 
లు య 

ని. పైవిధముగా సాధ్యసాధనాది నిర్దేశము లుండుటవలన నిట ననుమానాలం 

కారము, రూపక హేతువుగ నిది యుండుటవలన తర్జానుమానముకంటెను 

విలక్షణమైనది. [పసూతవత్తాది విశేషణముతో గూడిన మహారథ శబ్దము 

నందు ఫిషగూపకము. 
. “అట, 

సమాసములు : 

. Wr క _ dk 
a న mre గ్ ల ఆ 

. (వనూతవల్తా= (పకృష్ట శ్చాసౌ సూతళ్ళ మ్యావసూ
 లక, 'వస్తూతః అన్య 

అస్తి ఇతి పసూతవాన్, పస
ూతవతో భావః=ా|[పసూత 

వత్తా, పక్షాంతర 

“మున; . (పగృష్టం చ తత్ సూతం చ=ా|[పసూతం, పసూత.ం అస్య. 

అసి ఇతీ==|పసూతవాన్, పసూతవతో భా
వః=' పసూతవతా.. 

0 
(on . 
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అనల తాబిరాన్నయ (వకాళితా _ అనలశ్చ కూబరశ్చ == ఆనల 

కూబరౌ, అనలకూబరయో రన్వయః = అనల కూబరాన్వయః, అనల 

కూబరాన్వయేన (పకాశితా-= అనల కూబరాన్వయ పకాశితా 

నలవానిరాన్సాయ /వకాళితా, నలకూబర ఇతి అన్వయః = నలకూబ 

రాన్యయః, నలకూబరాన్యయేన (పకాశితా = నలకూబరాన్వయ 

పకాశితా, 

నతౌంతరమున- కూబరస్య అన్వయః == కూబరాన్వయః, నలేన కూబ 

రాన్వయః == నలకూబరాన్యయః, నలకూబరాన్వయేన (పకాళితాజా నల 

కూబరాన్వయ (పకాశితా. 

వ బోరద్య వ్రాంతదలేన, కుబేర ఏవ దృష్టాంతః=కు బేరదృష్టాంతః, 

కుబేరదృష్టాంతస్య బలం = కబేరదృష్టాంతబలం, తేన = కుబేర 

దృష్టాంతబలేన. | 

భ్రుష్ప్రకో (వక్యష్ణ తా - పుష్పకాత్ (పకృృష్టతా న పుష్పక (పకృష్టతా. 

వశౌంతరమున _ - పుష్పకేన (పకృష్ణతా= =పుష్పక|పకృష్ణతా. 

భావము : 

మంచి సారథిని కల్గి యుండుట వలన, ఆగ్ని దేవునిచే నీయబడుట 
వలన, (శేష్టమెన నొగను కల్లి యుండుట వలన నీ మహారథమునకు కుబేరుని 
దృష్టాంతముగా నుంచుకొనుట వలన పుష్పక విమానము కంటెను నుత్కర్ద 

యూహింప బడుచున్నది. 

నలకూబరుడను సంతానము ఉండుటచే కుబేరుడను మహారథునకు 

(శేష్టమైన జనక త్వము వెల్లడి యగుచున్నది. ఆ జనకత్వమే (పసూతవత్తా 

శబ్రమున కర్ణము. నలకూబ రాన్యయశ బ్రముచే నలకూబరుని సుబంధమును 

దీసుకొనుటవలన కుబేరదృష్టాంతకత్య మేర్చడుచున్నది. అందువలన ఆతని 

పుష్పకము కంటెను వేగవత్వాదిగుణాతిశయము (పకృత రథమున కేర్పడును. 

ఆ కుబేరునకును, ఆ పుష్పకవిమానముచే, (ప=చక్కగా, కృష్ణతా=కొని 

పోబడుట, లేదా, పకృష్ణతా = దేవత అందజణీలో నాధిక్యము స:భవించును. 

దేవతలలో నెవ్వరికిని పుష్పకము వంటి విమానము లేదుగదా! అది యీ కుబే 

రునికి మాత్రమే యున్నది గాన దానిచే నీతనికి [పకృష్టత, ఆధికమ్యు 

ఏర్పడును, 
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నలునిచే, కూబర =నొగకు, అన్వయ = సంబంధముండుట వలన నీ మహా 

రథమునకు నలునివంటి యుత్క్బృష్ట సారథిని . గల్లియండుట యను (పసూత 

వత్త ఏర్పడినది. కుబేరునకు నలకూబరుడను ప్యుతునిచే, [పసూతవ త్త్వము 

రాగా నలుని మహారథమునకు నలునితో నొగకు సంబంధ 'మేర్పడుట వలన, 
పకృష్ణసారథిమ త్త్వరూప, (ప్రసూతవత్త ఏర్పడినది. ఈ. శ్చిస్టారములకు 

కుబేరదృష్టాంత మే కారణము కాన విమత మైన మహారథము (విమతుడైన మహా 

రథుడు) పుష్పక (పకృష్ణుడు. ఏల యనగా నల కూబరాన్వయ [పకాశిత 

[పసూతవ _క్యమును గల్లియున్నారు. అనగా, నలకూబరాన్వయ డానలకూాబడ 

డను సంతానముతో, నలునకు నొగతోడి సంబంధముతో కోధిత్ర [పసూ 

. వత్త్వమని యర్థము, ఏది ఏది లేదా ఎవడు ఎవడు నలకూబరాన్వయ ఇ 

[పసూతవ త్ర్యమును గల్లియుందురో, అది అది లేదా ఆతడు కుబేరుడువలె 

పుష్పక (పకృష్ణతను కల్లియండునని యనుమానముతో కుబేరుని దృష్టాంతము 

గావించుకొని , కోకార్థమును కష్టముతో [గహింపవలయును. ఇల్రే నలుని కొసంగ 

బడిన మహారథము పుష్పక విమానమును మించి శోభించుచున్నదని 
యాశయము. 

థ్ మహేన్లి ముచె ః|శవసా (ప్రతార్య య 
na) స) ౬. 

అల 9కి స్తు 
న్నిజేన పత్యాఒకృత సిన్ల రన్వితం 

సత ద్రదెఒన్మె హయరత్న మర్చితం 

పురాఒనుబద్దుం వరుణేన బన్గుతామ. లీస్ 

ప, వి. మహేన్ద్రమ్- ఉచె చ్రైఃశవసా - (పతార్య- యత్ _ నిజేన _ పత్యా- అకృత - 

సిన్గుః- అన్వితం-సః-తర్ _ దదే- -అస్మె- -హయరత్నమ్ - అర్చితం- పురా- 

అనుబద్ధుఐ _వరుబేన_ బన్గుతామ్. 

అర్థము: సిన్గుః=సము|దు(డు, ఉచ్చైః వసా =ఉచైైఃోవస్ననెడి గు జ్ఞముబే, 
మహౌన్ష o= ఇం|దుని, (పతార్య = వంచించి, యక్ = ఏ, ఉచ్చైః 

[శవస్సుక ౦టెను (శేష్టమెన, హయరత్నం=|శేష్టమెన గుజ్జమును, నిజేన 

=తనకుసంబంధించిన, పత్యా = పాలకు(డై న వరుణునితో , అన్వితం = 

దానముతో( గూడిన దానినిగా, అకృత = చేసెనో, అనగా వరుణున 
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కొసంగెనో, పురా = స్యయంవరమునకు మునుపే, బంధుతామ్ = చుట్ట 

. రికమును, అనుబద్ధుం- == నడపుటకు, వరుణేన = వరుణునిచె, అర్పితం 
= సమర్పింపలడిన అనగా భీముని కొసంగ (బడిన, తత్ =-ఆ యశ్వ 

రత్నమును, సః== ఆభీమరాజు, ఆస్మె =ఈ సలమహారా జుకొఅకు, దదే 

= ఇచ్చెను, 

సమాసములు ; _ 

వాయరోత్సం = హయనాం రత్నం- హయరత్నం,-తత్ =హయరత్నం. 

దింధుతాం - బంధో ర్భావః =బంధుతా, తాం=బంధుతాం, 

"భావము ; 

సము[దమును( జిలుకునప్పుడు ఉచ్చైః్యశవస్సనెడి గుజ్జము పు ట్రైను. 

దానినీ ఆ సమ్ముదుండు దేవేందుని వంచించి యతని కిచ్చెను. తర్వాత దా దాని 
కంటెను [శ్రేష్టమైన మణియొక గుజ్జమును తనకు |ప్రభువై న వరుణదేవుని కొ 
గెను. ఆ వరుణు( డా గుజ్జమును స్వయంవరమునకు మునుపే, ిదురాజులో 
చుట్టరిక మును! గలుపుకొనుటకు, నాఖీమున కొసంగెను. (పకృ తము దమయ సి 

వివాహకాలమం దాభీమరా జాగుజ్జమును నలున కొసంగెను. 

శో. జవా డవారీకృతదూర దృక్పథ 
ae) | 

సథాఒకీయుగ్మాయ దదే ముదం న యః 

దద దిదృకొదరదాసతాం యథా 
© 

తధివ తత్సాంసులకణనాల తామ్, 26 

ప. వి. జవాత్ - అవారికృత దూరదృక్పథః - తథా -_ అవ్షీయుగ్మాయ - దదే- 

ముదం- న - యః - దదత్ - దిదృ్భశాదరదాస తాం- యథా _ తథా. ఏవ- 

తత్ _ పాంసులకజ్ణనాలతామ్. 

'అర్థము:- అక్షియగ్యాయ మై | పేక్షకుని నె తములకు రటికిని, దిదృకా౬౬ 

దరదాసతాం, దిదృకా = చూడగోరిక యందలి, ఆదర = ఆస కిక 
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దాసతాం== నశ మగుటను, దదత్ =-కల్లించుచున్న, యః= ఏ గుజ్జము, 

జవాత్ = వేగమువలన, తథా=ఆ [పకారము, అవారీకృత దూరదృక్ప 

థః; అవారీకృత == దగ్గరగా చేయబడిన (జలరహితముగా  జేయ(బడిన) 

దూరదృక్పృథః, దూరజదూరముగా (పసరించు, దృక్పథః= నయన 

మార్గము కల్గిన దగుచు అనగా గుజ్జమును చూచువారి దృష్టిమార్గమునకు 

పెక్కు. యోజనముల దూరము లాగికొనిపోయినదగుచు లేదా, ఆవారీ 

కృతదూర దృక్పథః, అవారీకృత = అడ్డ ములేనిదిగ జేయ(బడిన, దూర 

దృకృథః==దూరముగా (పసరించు నయన మార్గము గల్లినదై అనగా 

చూడవలసిన వస్తువుచే, చూడగోరినవారి దృష్టి కవరోధ మేర్చడును, 
కాని పక్సతము గుజ్జము వేగముగా వెళ్ళుట వలననే దూరదృష్టి [పసర 
మార్గమున కడ్డు కలుగలేదని యర్థము, యథా = ఎట్లు, ముదం = 

సంతోషమును, న దదే= ఈయలేదో- వేగముగా గుబ్బము పరుగిడు 

చుండుటవలన, | పేక్షకులకు చూచుట కవకాశము లేనందువలన న్మేతము 

లకు తృపి కలుగలేదు, అందువలన వారియందు చూడవలయునను( 

గోరికనే పెంచినదని యర్థము. తథా =ఆ [పకారముగనే, తత్పాంసుల 

కభినాలతాం, తత్ =ఆ గుజ్జముచె, పాంశుల = గుజ్జపుగిట్టనుండి యెగుర 

గొట్ట(బడిన దుమ్ముతో(గూడుటబే నిండిన, కభినాలతాం=క జైనాలము కల్లి 

యుండుటను, దదత్ = కల్సించుచు, ననగా లక్షణతో నుత్కఖను( 

గల్గించుచు, ముదం=ా సంతోషమును, న దదే=ఒసంగలేదు, కభికోవ 

నొసంగునది యెట్లు సంతోషము నొసంగును?, ఇచ్చట నయన యుగ్మము 
పాంసుల కణ్ణనాలము నెట్టు కల్గియుండునన గా దూరమం౭దుండి ఎగర 

గొట్టబడిన ధూలిచే, దుమ్ముపడిన యంచులు గల్లియుండుట వలన 

నుత్కణతో వర్తించుటవలన నని యర్థము. ఎల్లప్పుడు స్ గుజ్జము 

దర్శింప(దగినదని యర్థము 

వి, ఇచ్చట ఆవారీకృత దూరదృక్పథ -తత్పాంశుల క ఖినాలత్య శబ్రములలోని 

శబశ కిచే, దాహమును పొంది వానియొక్క_ దృష్టిపథమునందు [కమముగా 
దట అతో ట 

జలరాహిత్యము, శుష్క-క భైనాలత్వములు చేయబడుటవలన హర్షాను 

తృ త్తియును, వస్తువ్యంజనతో టోషింపబడుచున్నవి గాన - వసువుచే 
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వస్తుధ్యని. అవారీకరణాది సంబంధము లేకపోయినను నాసంబంధమును 

జెపుటవలన సంబంధాతిశయో కి. 

_ పక్షెన్హరమున.. నర్దము ; 

యః: ఏ 'గుజ్జము; అక్షియుగ్మాయ = [పేక్షకులై న.. ప్రజలనయన 
ద్యయమునకు, దిదృషా౬౬దరదాసతాం, దిదృజా==తన రూపమును 

దఠ్శించుటలోని కోరికయందలి ఆదర =-ఆస క్రికి దాసతాం = లోబడి 

యుండుటను, దదత్ = ==కల్పించుచున్నదై , _ జవాత్ = వేగమువలన, 

అవారీకృత దూర దృక్పథః, అవారీకృత == సమీపముగా గావింపబడిన, 

“దూర = దూరముకల్లిన, దృకృథః = మై నే తమార్గము కల్లిన అనగా 

దూరముగా బోవుటవలన నేతములకు విషయముగానిదై , యథా = ఎట్టు 

కనుల జంటకు, ముదం=ా (పీతిని, ' న దదే ఈయలేదో ( దర్శనము 

కల్గినందువలన భీతి కలుగలేదని యర్గము', తథా = అవే, 
మజిల తిరిగినవయ్యు నయనమందును ప్రీతిని కల్పించలేదని 
యర్థము. ఏలయనగా, గుజ్బము తిరిగివచ్చు సమయమున 

నేతయుగ్మమును చూడవలయునను నాస క్రి పొందుట కణ్ఞనాళత్వమును 
ననగా ఉత్కంఠితత్వమును కల్గించును సంతోషము నొసంగలేదు. 

తమ్ = ఆ, అభం = గుజ్జమును, దదే=నలుని కొసంగకు. ఆ గుజ్బపు 

సౌండర్యమును( జూడగోరిగవారు ఎంతలో గుజ్జమును. జూడగల్లిరో, 
యింతలోనే వేగముగా దూరము వెళ్ళుటవలన నది కనబడలేదా, ఓక వేళ 
వెళ్టునపు డా గుజ్జము కనబడలేదు. కాని తిరిగివచ్చునపుడై నను దానిని 

జూడవచ్చునను కుతూహలముతో నితర కార్యములను వదలి దానిని. 

జూడ |పజలెప్పడు వెచియుండిరో అప్పు డా గుజ్బము తిరిగి వచ్చు 

చున్నప్పుడును దాని గిట్టలనుండి ధూళి వారి కంటబడుటవలన జూడ 

శక్యము కాక పోయినది. కట్టు గుజ్జము కనబడక పోవుటవలన జనుల 

కుత్కలర తగ్గలేదు. అందువలన వారి నేత్రములకు సంతోషము కలుగ 

లేదు. కాన, జవాత్ == వేగమువలన, అవారీకృత దూరదృకు థః, 

ఆవారీకృత = [పతి షేధింపబడని, దూర దూరమైన, దృక్పథ 8౫ 

న్మేతమార్గముకల్లిన ఆనగా నేతములచే చాల దూరము నింబడింప (బడిన 
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“దని యర్థము. ఇట్టి గుట్టము (పజల న్మేతయుగ్మమునకు దర్శనమును 

తజ్జన్యమగు సంతోషమును వావిధముగా నీయలేదు. ఏ విధముగా ననగా- 

తన్ను .(గుజ్జమును) జూడ(.గోరికను కల్లించుచున్నదై , ఆ నేతయుగ్మ 

మునకును, ఆ .[ పేక్షకునికి, చష్కక త్వము నొసంగినది. నిరంతర 

దర్శనము లేనందువలన పూర్తిగా పీతి కలుగలేదు. కాని పూజ్యులు 

చెప్పిన విధముగా న్మేైతములకును, చూచువానికిని దుమ్మువలన శుష్క 

కర్ణుత్వ మేర్పరచినది. చూడవలసిన వస్తువును చూచుటవలన దృష్టికి 

నిరోధము వచ్చును. ఇచ్చట అధిక వేగముతో వెళ్ళుటవలన గుజ్బమును€. 

జూడలేక పోవునట్టి దృష్టినిరోధ మేర్పడలేదు. జలరహితమైన దృష్షి 

గోచరమార్గము పిపాసువై న అనగా దాహము నొందినట్టి [దష్టయొక్క 

నే తయుగ్మమునకు సంతోష మొసంగదు. “కాని జలమును చూచినచో 

పారవశ్యమును కల్గించు నను నీ విధముగా నీ శోక మున కర్శమును( 

జెప్పుకొనవలయును. 

అనారీత్యత దూరోద్యుక్స థః -అనవారః అవారః సమ్పద్యమానః కృతః = 

అవారీకృతః, దృశోః పన్ధాః దృక్పథః, దూర శ్చాసౌ దృక్పృథశ్చ = 

దూరదృక్పథః, అవారీకృతః దూరద్భక్సథః యేన సః == అవారీకృత' 

దూర దృక్పథః, యద్వాం-అవారః వారః సమృద్యమానః కృతః=ా 

వారీకృతః, న వారీకృతః == అవారీకృ తః, అవారీకృతః దూరదృక్పథః 

యేన సః = అవారీకృత దూరదృక్పథ:, యద్వా? నాస్తి వారి యస్మిన్, 

సః=- ఆవారిః, అనవారిః అవారీః సమృద్యమానః కృతః అవారీకృత ః 

అవారీకృతః దూరదృక్పథః యేన సః == అవారీకృతదూరదృక్పథః 

అశీయుగ్యాయ = అక్షోః యుగ్మం = అక్షియుగ్మం, తస్మై = అక్షి. 

యుగ్మాయ. 

దద్య) శొదర దానతాం లి (దష్టుమిచ్చా == దిదృశా, దిదృుషాయా మాదరః 

వాదిదృ శాదరః, దిదృషాదరే దాస 8 దిదృకాదరదాసః, దిద్భశాదర. 

దాసస్య భావః = దిద్భ షాదరదాసతా, తాం= దిదృ షవాదరదాసతాం, 
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తత్హాంను లత జ్జ్ఞనాలతాం. తేన పాంసులః =త త్సాంసులః, తత్సాంసులః 

క జ్ఞనాలణయస్య సః తత్పాంసులక భ్ఞినాలః, తత్పాంసు లక ఖనాలస్యభావః- 

తత్పాంసుఃకబ్ణనాలతా, తాం = తత్సాంసులక జనాల తాం. లేదా, తస్య 

పాంసులః= తత్సాంసులః, తత్పాంసుల శ్చాసా కభినాలశ్చ = తత్పాం 

సులక జ్ఞనాలః, త త్చాంసులక జనాలస్య భావః== తత్పాంసులక జ్ఞనాలతా , 

తాం= తత్సాంసులక బ్ధనాలతాం. 

భావము ; 

. ఆ గుజ్జము (పజలను చూడం గోరికను గల్గించుచు, వేగముగా పరుగిడుట 

వలన దూర పదేశములను సమీప పదేశ ములుగా( గావించుచు, దూరముగా పరు 

గిడిపోవుటవలన [పజలదృష్టికి కానరానందుచే వారినేేతములజంటల కానందమును 

సమకూర్చలేదు. గుజ్జము నిలచి వారికన్నులకు( గన(బడియన్నచో సంతోషము 

కల్లియుండెడిది. అట్లు గుజ్జము వేగముగా హోవుసమయమునందు దానిని. జూడ 

లేకపోయినను, తిరిగివచ్చు సమయమున౭దై నను దానిని, జూచుటకై. సిరీకించు 

చుండిన (పజల కాశాభంగ మేర్పడినది. ఏలయనగా ఆ గుజ్జిపు గిట్టలనుండి పెకి 

లేచిన దుమ్ముచే నాగుజ్జము వారిదృష్ణులను కంఠనాళ ములను( గప్పి శుష్కమా 

గావించి, యనగా నుత్క_ంఠతో నింపి సంతోషమును( గల్లించలేదు. చూడవలసిన 

విషయముచే దృష్టికి (పతిరోధ మేర్పడును. ఇచ్చట చూడవలసిన విషయమైన 

గుజ్బము వేగముగా వెళ్చి పోవుట వలన దానిచే | పతిరోధములు కగలేదు. ఆందువలన 

నా గుజ్జము, అవారీకృతదూరదృక్పథ మెనది మణియు నాగుజ్జము నిర్ణలీకృత దూర 

దృక్పథముగూడ నై నది. పాంసులక జ్ఞనాలత్వమును( గల్లించినది. పిపానువునకు 

జలరహిత మైన మార్గము దృష్టివిషయమైనచో నది వారిదృష్టికి సంతోషమును. 

గల్పింపదు. ఏలయనగా పిపాసువునకు జలమును వెదకుటయందే పారవశ్య 

మేర్పడియుండును. మతియు నందువలన నాత ఏకి శుష్కక బ్ఞత్యముగూడ సంభ 

వించును. ఇట్టు గమనకాలమందుగాని యాగమనకాఅమందుగాని యాయశ్వము 

తన వేగాతిశయముచే |పజలద్భవ్షికి విషయము గాక పోవుటవలన నాయశ్వము 

యొక్క- వేగాధిక్యము, (పజలకు దానిని, జూచుటయందలి యాస క్రినిబట్టి దాని 
రామణీయకములు సూచితము లైనవి. అట్టి యశ్వమును భీమరాజు నలున 
కొసంగెనని యాశయము. 
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దివస్పతే రాదర దర్శినాఒ౬ఒదరా 

దఢౌకి య స్తం (ప్రతి విశ్వకర్మణా 
త మేక మాణిక్యమయం మహో న్నతం 
పతద్గీహం (గాహితవాన్ నలేన సః, 27 

ప.వి. దివస్పతేః:-ఆదరదర్శినా-ఆదరాత్ -ఆధౌకి-యః-తం-| పతి - విశ్వకర్మ ణా- 

ఆరము : 
థి 

- వకమాణీక్యమయం-మహోన్నతం-పతద్శహం - [గాహితవాన్ - 
తేన న. గతన._సః. 

౨ దనురాగము గల్గిన ఇం దునకు, ఆదర 

_ దర్శినా = భీమరాజును( గూర్చి యాదరమును( జూపుచున్న, విశ్వ 

కర్మణా దేవలోకపు శిల్సియగు విశ్వకర్మచే, తం పతి == ఆ-భీమ 
రాజును( గూర్చి, ఆదరాత్ == ఆదరమును( చూపుట వలన అనగా - 

తనకు |పభువగు నిందునకు దమయంతియం దనురాగ ముండుటవలన 

భీమునియందు నాదరము కానవచ్చుచున్నది. అందువలన తనకును, నామె 
తండియగు భీమరాజునందు నాదరముచూపుట యుచితమని విశ్వకర్మ 
ఫీమునిపె నాదరము( చూపెను. యఈః=ిఏ, తాంబూలాదుల యుమ్మిని 

(గహించెడి గిన్నె, ఆ ఆఢౌకి=పంపబడినదో, తం==ఆ విశ్వకర్మచే 

నొసంగబడినదియు, ఏకమాణిక్యమయం=౭ఒక్క_ పద్మరాగమణిచే 
నిర్మింపబడినదియునునగు, మహోన్నతం = మిక్కిలి |శేష్టమెనదియ 

నగు, పతద్దహం=ాతాంబూలాదుల యుమ్మిని గహించెడి యాగిన్నెను 
= సః=ఆ ఫీమకాజు, నలేన=-నలునిచే, [గాహితవాన్ =| గపాంపచే సెను. 

సమాసములు ; 

దివోన్సతోః - దివః పతిః = దివస్సతిః , తస్య = దివస్పతేః. 

అదోరదోర్శినా _ ఆదరం దర్శయతీతి == ఆదరదర్శి, తేన==ఆదర 
దర్శినా. 

బీకోమాజే క్యంముయం _ ఏకళ్చాసౌ మాణిక్య శ్చ = ఏక మాణిక్యః, ఏక 
మా ణిక్యస్య వికారః = ఏక నూ ణిక్యమయః , తం= ఏకమాణిక్యమయం, 
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మహోన్న తం - మహాం శ్చాసౌ ఉన్నతశ్చ == మహోన్నతః, తం= 

మహోన్నతం. 

భావము ; 

దమయంతి పె ననురాగముగల యిం|దునికి, భీమరాజు పైని యాదర మును 

గమనించి విశ్వకర్మ, ఆ ఫీముని గూర్చి యాదరము చూపి తాంబూలాదుల 

యుమ్మిని |గహించెడి ' పద్మరాగమణిమయమైన _ తట్టను బహుమతిగా 
నతనికి( బం పెను. ఆతి శేష్టమగు నా పతర్శఏహ మన(బడు తట్ట నా భీమరాజు 

నలునికి( బెండ్లి కానుకగా నొసంగెను 12|| 

ల్లో నలేన తామ్చూలవిలాసి నోజ్లి తై a 

ర్ముఖస్య యః పూగకతణై ర్భృతో న వా 

ఇతి న్యవేచి స్వమయూ ఖమణలా 
టె . 

దుదజ్బుధుచ్చారుణతారుచా చిరాత్. 28 

ప. వి. నలేన -తాంబూలవిలాసినా- ఉజ్షితై $-ముఖస్య-యః-పూగకణై 8- భృతః- 

-_న-వా-ఇతి-వ్య వేచి.స్వమయూఖ మబ్దలాత్ - ఉదజ్బుదుచ్చారుణ తారుచా - 
చిరాత్ , 

అర్థము, యః=వ, పతద్గ్దంహము అనగా వఏీటికాది గండూషప్యాత, స్వమయూఖ 

మజ్ఞలాత్ , స్వవాతనవైన, మయూఖ == కిరణములయొక్క, మజ్ఞ 

లాత్ = సమూహ మువలన, ఉదజ్బాదుచ్చారుణతారుచా; ఉదఖ్బుత్ = 

ఉదయించుచున్న, ఉచ్చ = ఉన్నతమైన, అరుణతా = ర క్రవర్ణము 

యొక్క, రుచా =కాంతిచే, తాంబూలవిలాసినా == తాంబూల [పియు(డై న, 

" నలేన=నలునిచే, డఉబ్జితై == ఉమ్మి వేయబడిన, ముఖస్య == నోటికి 
సంబంధించిన, పూగకణై ౩== పోకముక్కలచే, భత కః =నింపినదా, 

నవా==లేడా యని, సందిహ్య== సందేహించి, చిరాయ ==చాలకాలము 

నకు, వ్యవేచి=నిశ్చయింపబడినది. 
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కిరణముల ర కకాంతితో నిండివ. తాంబూలపు టుమ్మితట్ట, అతండు 

ఉమ్మి వేసిన తాంబూలపు ముక్కలతో నిం నిండినదా లేదా యని సంశయించి, 

ముగియు సంచేవాలుకారము. 

సమాసములు ; 

తాంషూలబీలానీనా —_ తాంబూల మేవ విలాసః = 'తొంబూలవిలాసః, 

తాంబూలవిలాసః అస్యా౭ స్తీ సీతి = = తాంబూలవిలాసీ, తేన తామ్మూల 

విలాసినా. 

వూగతో జః - పూగస్య కణాః-పూగకణాః, తె*==పూగకదైః. 

-'న్యమయూఖమండలాత్ - స్వస్య మయూఖాః = స్వమయూఖాః, స్వమ 
_ యూఖథానాం మజ్జలం == స్వమయూఖ మజ్జలం, తస్మాత్ =స్వమయూఖ 

a -మణ్జలాత్ 

'ఉదక్భాదుచ్చారుణతాదుచా _ అరుణ స్య భానః=- అరుణతా; -ఊచ్చా చ 

'సా.ఆరుణతా చ= ఉచ్చారుణతా, ఉదజ్బా నీ చ సా ఉచ్చారుణతా చ_ 

' ఉదజ్వాదుచ్చారుణతా, ఉదజ్వాదుచ్చారుణతాయా; రుక్ = ఉదజ్బుదుచ్చా 

రుణతారుక్, తయా = ఉదజ్బాదుచ్చారుణతారుచా. 

భావము ; 

ఆ భీమసేనుడు నలున కొసంగిన పతద్గహ మనబడు గండూషపా[త 

పద్మరాగయుత మైనందువలన దానినుండి యెజ్జని కిరణములు [పసరించుచుండి 

నవి. తాంబూవ్మపియుడై న నలమహారాజు ఉమ్మివేసిన పోక ముక ,-లు మున్నగు 

నవియు నెజ్బగా నున్నవి. ఎజ్జని పద్మరాగపు కాంతులతో నివి మిలితములై నందు 

వలన, వీని భేదము తెలియశక్యము గానందువలన, నా పతద్గహ మను నుమ్మి 
పాత్ర యానలుడు ఉమిసిన పోక ముక్కలతో నిండినదా లేదా యని చాలకాలను 

సందేహించి. పిదప నిండిన టై నిశ్చయింప సాధ్యమైనది. 118951 

ఉ. 
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పి, 

అరము: 
= © 

39, 
రగ 
gs 

ర్త క్ 
© ప్ర xX IN cA ల ర 

రై 
నో 

అద త భఖీమోఒపిసనె నై షధాయ తాం 

హరిన్మణే రోజనభాజనం మహత్. _ _ _ ౫29 

మయేన-ఖీమం-భగవ న్తమ్- అర్చతా-నృపే_ఆపి-పూజా-| పభునామ్ని - 

యా- కృతా- అద త్ర నీమః- ఆపి. సః-నై షధాయ- తాం-హరిన్మణేః- 

భోజనభాజనం- మహత్, 

భగవన్తం= భగవంతుడగు, భీమం ==" భీమనామముతో నొప్పునట్టి 

శివుని, ఆర్చతా == పూజించుచున్న, మయేన=- మయు(డను దేవశిల్సిచే, 

[పభునామ్ని =[పభు వై న శివునియొక్క నామమును దాల్చిన, నృ పే ఎ2..టి 

= భీమనృపాలునందును, యా=ావఏ, పూజా= పూజ, కృతా== చేయ 

బడినదో అనగా నాస్వామికి కానుకగా యే మరక తమణిమయమగు పాత 

యొసంగబడినదో, సః = ఆ ఫీమరాజు, హరిన్మణేః == మరకతమణి 

యొక్క. అనగా గారుడమణియొక్క_ (గారుడమణినిర్మితము కాన నన్న 
మందలి విషమును హరించును) మహత్ =గొప్పదై న, భోజనభాజనం 

=ఆన్నపా|తను, అనగా మయకృత పూజా రూపముననున్న దానిని, 

నై షధాయ== నలునకు, అద త= ఇచ్చెను. 

. (నభునావ్ని (పఖోః నామ యస్మిన్. సః-|ప్రభునామా; తస్మిన్ = 

[పభునామ్ని. 

న్రైెషధాయః నిషధానాం రాజా=నై షధః, తస్మె=నై షధాయ. 

వారిన్యణీః: హరి చ్చాసౌ మణిశ్చ ౫ హరిన్యశణిః, తస్య: = హరిన్యణేః 

భోజునోఖాజనం: భోజనస్య భాజనం, తత్ == భోజనభాజనం. 



షోడశ సర్గ ల్! 

భావము ; 

భగవంతుడగు శివుని పూజించు దేవశిల్సియగు మయు(డు భీముడను 
భగవంతుని నామమును దాల్చిన భీమన్ఫపాలు విషయమున కానుకగా మరకత 

మణి మయమగు భోజనప్మాత నొసంగెను. ఆది గారుడమణినిర్మాతము కాన 

అన్నమందలి విషములను వారింప గల్లినది. అట్టి గారుడమణిమయమగు భోజన 
పా[తమును భీమరాజు నలున కొసంగెను. 129 ॥ 

ల్లా, ఛదే సదైవ చ్చవి మస్య బి(భ్రతాం 

న కేకినాం సర్బవిషం (పసర్చతి 

న సలకణ్ధిత్వ మధాన్య దత చెత్ 

స కాలకూటం భగవా నభోక్యుత. త్రి 

ప. వి. ఛదే - సదా - ఏవ - ఛవిమ్ - అస్య - బిభతాం - న - కేకినాం - 

సర్పవిషం - |పసర్పతి - న - సేలక జ్ఞత్వమ్ - అధాస్యత్ = అత - 

చేత్ * సః _ కాలకూటం - భగవాన్ - అభోక్ష్యత. 

అర్థము: అస్య == ఈ గారుడమణిమయమైన పాతయొక్క, ఛవింzాకాంతిని, 

సదైవ = ఎల్లప్పుడు, ఛదే = జెక్కుయందు,' బిభతాం= దాల్చినట్టి, 

కేకినాం = నెమళ్లయొక ,. విషయమందు, సర్పవిషం ==పాముల విషము, 

న పసర్పతి =వ్యాపింపదు, సః==-ఆ, భగవాన్ =భగవంతు(డగు 

సీశ్యరు(డును, అత =గరుడపచ్చలపా తయందు, కాలకూటం = 

హాలాహలమును, అభోక్షుత యది=-భుజించియున్నచో, తదా = 

అప్పుడు, నీలకబ్ధత్యం == నల్లని కంఠము గలవాడుగా నుండుటను, 

న అధాస్యత్ == ధరించి యుండువాడు కానేరడు, కాని యాపాత్రయందు 

భుజింపనందువలననే కాలకూటవిషము, ఆతని కబ్బమును వ్యాపించి 

నందువలన, నీలకంఠ త్య మేర్చడినది. ఆ పాతయొక్క. రంగును 

ధరించుటచేతనె సర్పవిషము నెమలిళరీరమున వా+పించుట లేదు. ఇంక: 

నా ప్యాతయందు భుజించినచో విషవ్యా పికి పస క్రి యెక్కడిది * 



నర్భన్వ వివం=నర్పవిషం. 
న్లీలతద్దతంం ఎ సీలః క ణ్ఞః యస్య సః =నీలక జ్ఞః కి సలక జ్ఞన్య భా భావః= 

'నీలకణ్ఞత్వం, తత్ -- సలక బ్ఞత్వం. 

భావము : 

ఈ గారుడమణిమయమగు భోజన పాతయొక్క- కాంతిని టెక్క-ల 
యందు ధరించుటచేతనే నెమలియొడలియందు సర్పవిషము [పాకుటలేదు. 

భగవంతుడగు నా యీశ్వరుండు, ఈ పాతయందు హాలాహలమును భుజించి 

యున్నచో, నాతని కంఠరమందలి విషము తొలగ్పోయినదై యతనికి నీల 

క భ్ధత్వము అనగా విషమును కంఠమున వహించుటచె నేక్చడిన న నల్లని క బ్బమును 

గల్లియుండుట ఏర్పడియే యుండదు. ॥80॥ 

శా ఏిరోధ్య దుర్వాసన మసల దివః 
గా ఖద 

(నజం త్యజ న్నస్య క్రి మిన్ష్రసింధుర 8 

అద త్త తనె నన స మదచ్చలాత్ సదా 

య మ(భ్రమాతజతయేవ వరుకమ్. 81 
౧ ర్న 

వ. బీ. విధోర్య - దుర్వాససమ్ _ అస్థలత్ - దివః- [స్రజం - త్యజన్ = ఆస్య- 
కిమ్ - ఇన్ట్రసింధురః - అదత్త - తస్మై - సః- మదచ్చలాత్-సదా- 
యమ్ - అభమాతజ్ఞతయా - ఇవ - వర్షకమ్. 

అర్థము: అభమాతజ్ఞత యా ఇవ =ఐరావతముగా నుండుట చేతనో యనునట్లు 

లేదా, అభమాతజ్గతయా ఇవ, అభ=మేఘమువలె (నల్లని), మాత 
జ్ఞతయా ఇవ=వఏనుగుగా నుండుటచేతనో యనునట్టు, మదచ్చలాత్; 

మద =మదజలమును (సవించుటయను, ఛలాత్ =నెపమువలన, సదా= 

ఎల్లప్పుడు, వరుకం=వరించునటి, యం=వ, సింధురం =ఏనుగును, 
య ల ఇ రు 

తస్మై = ఆ నలునికై, అద త =ఇచ్చెనో; సః=ఆ, నలుని కొసంగ( 



షోడశ సర్గ — ర్ల్ 

బడిన యేనుగు, దుర్వాససం = దుర్వాసుడను మహర్షిని; విరోధ్య== 

(పుష్పమాలను పార వేయుటవలననే) ..కోపింపంజేసి, అస్య= ఈ దుర్వా 

సునికీ సంబంధించిన (అనగా, దుర్వాస మహర్షిచే ఇం|దుని. కొసంగ 

బడినదై, యిం[దునిచే నైరావత్త కుంభమం దుంచబడిన) [సజం=, 

మాలను; త్యజన్ =తొండముచే భూమియంరు పారవై చిన, ఇన 

సింధురః=ఇర్మదుని గజమైన ఐరావతముగా, దివ! =స్యర్గమునుండి, 

ఆస్థలత్ కీం=(౪ఆ దుర్వాసుని శాపమువలన,) భూమి పె( బడినదా 

యేమి ? ల. 

వీ. - నలుని కొసంగబడిన ఏనుగు దుర్వాసుని శాపమువలన భూమిపై బడిన 
_. . యెరావతముగా భావింపంబడుట వలన నుత్చేంఇాలంకారము. 

“మదచ్చలాత్” అని యెల్లప్పుడు మదజలమును వర్షించుటకును 
నెపముగా. చెప్పుటవలన నపహ్నవాలంకారము. "ఈ యపహ్నవముతో 

నా యుత్పే౨క్ష కూడినది గాన సాపహ్నవోత్చే9క్ష. 

సమాసములు : 

_ ఉం/దోనందుర? _ ఇం[దస్య సింధురః =ఇం[ద సింధుర;ః 

మదచ్శృలాక్ _ మదస్య ఛలం=మదచ్చలం, తస్మాత్ =మదచ్చలాత్. 

అ(భమాతోజ్ఞితోయా = అభమీవ మాతజ్లః= అ(భమాతట్లః, అభమా 
తజ్జస్య భావం = అ|భమాతజ్జతా, తయా = అ|భమాతజ్జతయా. 

భావము ; 

ఆ భీమరాజు నలునకై యొక యేనుగు నొసంగెను. ఆది యెరావత. 

మగుటచేతనో లేక మేఘమువలె నుండుటచేతనో, మదజల మను నెపముతో 
నిర నరము వర్దించుచున్నదై దుర్యాసుని శాపముచే భూమి పె( బడిన యెరావత్ " 

ముగా భావింపబడుచుండినది. పూర్వము ఇం దుడు : ఐరావతము నెక్కి ప్రోవు 

చుండగా నాయిందు నభినందించుచు దుర్వాసమహర్షి మందారపుషవుములచే 

నూలనుక టి యిం|దుని కొసం గెన్ను, ఇం|దు డా మాల నైరావళము శిరస్సుపై 
షై. 



ర్4 శ్రీ హర్షనై షధము 

నుంచెను. ఆ యైరావత మా మాలను తన తొండముతో లాగి నేల పడవై చినది. 
అందుల కొ దుర్వాసమహర్షి కోపించి, యామాల నెట్టు నేలమీద పడవె వె చితివో 

యే నీవును నేలపై. బడుమని శాప మిచ్చెనని పౌరాణిక గాథ. ప్రకృత 
మా 'నలున కొసంగ(ుడిన మదగజ మా యైరావతమా!యని భావింప(బడినడి.॥లీ1॥ 

ల్లో. మదాత్ మద(గే భవతాఒథ వా భియా 

పరం దిగ నాదపి యాత జీవత 

ఇతిస్మ యో దిక్కూరిణ:ః స్వక ర్లయో 

ర్వినాఒ ఒహ వర్ష(సజ మాగతె రతె ౪. 92 
ర్ , Qe NO . 

ప. వి. మదాత్ -మద్యగే-భవతా-అథ- వా-భియా-పరం-దిగన్తాత్ -అపి-యాత- 
వత -ఇతి-స్మ - యః - దిక్కారిణః = స్వకర్ణయోః - వినా - ఆహ. 

ం వర్ణ[సజమ్-ఆగతై ౩-గతై*. 

అర్థము: హే దిక్కరిణః = & దిగజములారా ! మదాత్ =బలముచేతి గర్వము 

వలన, మద్మగే = = నాయెదుట, భవత = యుద్ధమునకు నిలువు(డు. 

అథవా. = లేదా; భియా = బలములేనందువలన గల్గిన భయముచే, 

దిగనాదపి=దిక్కులయంచులనుండియు, పరం=దూరముగాా యాత = 

వెళ్ళుడు, జీవత = పరుగిడిపోయి యెట్లో యొక యట్లు. [ప్రాణములను 
._. నిలుపుకొను(డు, యః =ఏగజము, ఇతి =ఇట్టు, వర్ష సజం =అక్షరముల 

వరుసను, వినైవ = లేకయే, స్వకర్ణ యోః = తన చెవులయొక్క, 

ఆగత = ఆగమనకూపములుము, గతై 8=౭గమనరూపములునగు నిటు 

నటు కదలికలచే, ఆహ స్మ=చెప్పుచుండినదో ! 

వ ఇచ్చట గజముయొక్క_ చెవుల కదలికలను మాటలుగా భావించుటవలన 
 న్ముత్చేక్ష, వ్యంజక మును [బయోగింపనందువలన నది గమ్యము. 

మద గే. మమ అ[గం=మద గం, తస్మిన్ =మద।|గే 

దిగనాత్ = దిశా మృస్హఃడాదిగ నః, తస్మాత్ =దిగ న్లాత్, 



షోడశ. సర్గ... రక్ 

దిక-రిణః. ఆ దిశాం కరిణః. = దిక్కరిణ౩, తస్య. సంబుద్ధిః = (హే) 

:. దిక్కరిణః, 

:.వ్వూకర్ధయోః = స్వస్య కర్గాడాస్వకర్తా, తయోః =స్వకర్ణయోః 

వోద్థ (నిం వ వర్ణానాం ధక్ =వర్ణ సక్, కాం=ావర్ణ[నజం, 

“-ఆ యేఘగు తన 'రెండుచెవుల నిటునటు కదలించుచున్నది. అందు 

వలన నది - దిగ్గజములను “సంబోధేంచి - ఓ దిగజములారా ! -బలముచే గర్వ 

మును వహించి మీరు నాయెదుట యుద్ధమునకై నను నిలువుడు. లేదా బలము 

లేదను భయముచే, _ నాదిక్కుల యంచులనుండియు దూరముగా పారివెళ్లుడు,. 

ఏటులై నను. (ప్రాణములను, గాపాడుకొనుండు అని, అక్షర పం క్రియసగా 

మాటలు లేకయే తన చెవుల కదలికతోడనే దిగజములను బెదరించుచున్నట్లు 

భావింప(బడినది 182॥ 

ల్లో అధ శ్ర త్త బీజం నిజకీ ర్రయే దదౌ 

. ద్విషా మకీ రె ఖలు ౨ దానవిప్రషః . 

“శవశ్రమెః క కుమ్బకుచాం శిర 8 శ్రియం. 
ము దే మద న్వేదవతీ ముపా స్త యః. BE 

a 

ra 

పవి. అధ త. వీజం-నిజకీ ర్రయే- దద ద్విషామ్- అకీ రై- ఖలు. దానవి|పుషః = 

[శవశమై మెః = కుమృకుచాం - నిరః _శియం ఎ ముదే _ మద సే స్వదవతిమ్ _ 

ఉపా స్త- యః, 

అర్థముః:యః== ఏగజము; నిజకీ ర్రయే = తన కీ రిక యనగా తన క్రీర్తుల 
యంకురములకై .రదౌ-ద నములనెడి, నీజం=- వి త్తనమును, తథా 

| అద్దే, ద్విషాం== శ్యతువులకు, అకీ శ్రై= అపకీర్తి రికి ననగా అపకీ రుల 

మొలకలకై , దానవిపుషః = మదబిందువు లనెకి, పీజం==వి తనమును, 

అధ త ఖలు ా ధరించెశనాయెమి?, దంత ముఐచే క|తువులను నీల్సి వేయుట 
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వలన. తనకు కీర్తి గల్గుచున్నది. అప్రే మదగ ంధముచేతనే శ్చతుగజములు 
పారిపోవుటవలన వానికి నపకీ ర్తి కల్లచున్నది, మణియు, కుమృకుచాం, 

కుమృ =కుంభములనెకి, కుచార =. స్తనములుగలదియు,. .పవ్షాాన్తవమున 

కుంభములవంటి కుచములు గలదియునగు, మదే స్విదవతీం= మదజల 

రూపమైన చెమటగలదియునగు, పకాంతరమున' 'మదజలమువంటి స్వేదము 

గలదియునగు, శిరః| శియం= శిరముయొక శోభను, |శ్రవ శ్రమైక? (శవ 
= చెవులయొక్ట., (శమైః==వ్యాపారములచే ననగా నిటునటుచేయు కదలి 

కలచే ననగా చెవు లనెడి విసనకజ్దగాడ్పులచే, ముదే= స్వేద్రమును ననగా 

చెమటను తొలగించుటవఅని, సంతో షమునకు, ఉపా స స్త కించ సేవించెనా 

: యేమి! 

వి. . ఇచ్చట దంతములు తెల్పగానుండు టవలన, తెల్లని క్ర రికి వీజముగను, 

_ మదబిందువులు నల్లగా 'నుండుటవలన నల్లని 'యపకీ 6 ర్తికి' నీజముగను, 

' భావింపణుడుటవలన నిట ను ల్పేక్ష. 

శిరోలక్షి యను స్రీకి శరీరమునందు గల్గిన స్వేదజలమును తన కర్ణతాల 

ములవలని గాడ్పులనెడి, విసనకజ్దగాడ్పులతో దొలగించి హర్షము చేకూర్చు 

కపోయినను, చేకూర్చినట్లు భావింపబడుటవలనగూడ నుత్పేష. ఇట్లు ఈ 

మూడు ఉ త్చేక్షల కిట తిలత ండులన్యాయము ననుసరించి సంస్ఫవ్షి. 

(్రవవైః _ (కవయోః (మా శోవశ్రమాః, తై=ాశ్రవగ్రమైః 

వ్యు కచౌం- కుమ్బావేవ కుచౌ యస్యా స్సా కుమృకుఛా, పకాంతర్రమున, 

. - _.శుమ్మావివ కునౌ యస్యా స్ఫా == కమృకుచా, తాం==కుమృకుచామ్. 

- 459) యం ఎ తిరసః (శ్రీః శిర, తాండాశిరశ్ళి) యం. 
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మద స్నేదోవలీజ్ ; మద ఏవ స్వేదః మై మద స్వేదః, మద స్వేదః 

అస్యా అ స్తీతి=మదస్వేదవతీ, తాం =మదస్వేదవతీం, పకాంతరమున- 
మదవత్ 'స్వేదః2మద స్వేదః, మద స్వేదః అస్యాః అ స్తీతి = మద 

స్వేదవతీ, తాం==మదస్వేదవతీం, 

భావము : 

. ఆ గజమున కున్న రెండు దంతములు తెళ్టినై యుండుటవలన నవి తన 
కీ ర్తంకుర ములకు బీజములుగా నున్నవి. మరియ నాగజము నుండి |సవించు 

చున్న మదోదక ములు నల్ప్లగ నుండును గాన నవి శ్యతువుల యపకీ ర్తికి బీజము 
లుగా. నున్నవి. అనగా నా గజమునుండి |సవించు మదగంధమును మూర్కొనిన 
వెంటనే, శ తుగజములు పరుగిడిపోవుచున్న వీ. కాన నాగజముయొక్క_ మదో 

దకములు, శ|తువుల కపకీ రికి కారణ మగుచున్నవి. ఆ గజముయొక్క_ శిరో 

లక్ష్మికి దాని కుమృ స్థలములు స్తనములుగా నున్నవి. ఆ లక్షి మదజల మను 

చెమటను, స్వేదరూప సాతికభావముగా వహించియున్నది. అట్టి లక్ష్మి కిరు 

గడల గజము తన కర్ణములనెడి విసనక|రలచే వీచుటవలన నా శిరోలక్ష్మీ 

కేర్పడిన చెమట యాజిపోవుటవలన దానికి హర్షము కూర్చుటకై దానిని 

సేవించుచున్నదా యనున ట్రది భావింపబడినది. అనగా నాగజమున కున్న 

దంతములు మిక్కిలి ధవళము లనియు, నది నిరంతరము మదోదకమును 

వర్షించుచున్నదనియు, దాసి శిరస్సు మిక్కిలి శోభించుచున్నదనియు, దాని 

శిరస్సున _ కిణు పక్కల కర్ణతాలములు కదలించుటవలన గాలి యేర్పడుచున్న 

దనియు, వీని నన్నింటిని గల్గిన యాగజము మిక్కిలి శోభించుచున్నదనియు 
భావము ॥కీళి॥ 

ల్లో, ' న తేన వాహేషు వివాహదకిణీ 

కృతేమ సక్ట్యానుభ వేఒభవత్ క్షమః 

న శాతకుమ్చెషు న మ త్తకుమ్బిషు 

(పయత్నవాన్ కోజపి న రత్నరాశిషు, 34 
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ప. వి; న-తేన-వాహేషు- వివాహదక్షి ణీకృ తేషు-సజ్ఞ్యానుభ వె- అభవత్ -క్షమః = 

న-ళశాతకుంభేషు=న-మ త్తకుంభిషు- (ప్రయత్నవాన్ _ కః -అపి-న - 

రత్నరాశిషు. 

అర్భము: తేన ఆ ఖీమన్ఫపాలునిచే, వివాహదక్షిణీకృతేషు; వివాహ == పెండ్లి 

యందు, దక్షిణీకృతేషు =దక్షిణలుగా( గావింపబడిన, అనగా వరునికి 

దక్షిణలుగా నీయబడిన, వాహేషు = గుజ్జముల విషయమున, సజ్ఞ్యాను 

భవే= లెక్కను తెలిసికొనుటయందు, [పయత్నవానపి==[పయత్నము 

కల్లియున్నను, కో౬పీ జనః=వఏ మనుష్యుడుగూడ , క్షమః=సమర్థుడుగా, 

న అభవత్ =కాలేదు, తథా=అన్లే, శాతకుంభేషు == పసిడికొనుకల 

యందును, క్షమః=సమర్థుండుగా, న అభవత్ ==కాలేదు, మత్తకుం 

భిషు==మదపృ్పటేనుగుల విషయ మందును, న క్షమః = శ ్రుండు 

కాలేదు, రత్నరాశిషు =రత్నరాసుల యందును, న క్షమః=ాళ కుడు 
కాలేదు, గుజ్జములు మున్నగు పెండ్రికానుకలు లెక్కకు మించిపోయి 
యుండినవి. 

ఎివావాదక్షీణోత్భ తో ము: ఆదకిణాః దశిణాః సమృద్యమానాః కృతాః 

= దక్షి బీకృతాః, వివాహస్య దక్షి బీకృతాః == వివాహదక్షి బీకృతాః, 

తేషా = వివాహదక్షి ణీకృతేమ. 

బ్యాం యఖోవో వ్ సజ్ఞ్యాయాః అనుభవః = సజ్ఞ్యానుభవః, తస్మిన్ = 

మ తవమ్మి వు: కుంభః ఏషా మ స్తీతి=కుమ్ఫినః, మతాశ్చ తే కుమ్మి 

నశ్చ వామ త్తకుమ్భినః, లేష==మ తకుమ్ఫెమ. 

(వయత్నవాన్ ఐ= (పయత్నః అస్య అ స్తీతి =| పయత్నవాన్. 

రత్స రాళిము: రత్నానాం రాశయః ==రత్నరాశయ ;, తేషు రత్న 

ధాశిమ, | 
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భావము : 

"అఆ ఫీమరాజుచే వివాహకాలమునందు వరునికి దక్షిణలుగా నీయంబడిన 

గుజ్జములను గాని పసిడి కానుకలను గాని, మదపుచేనుగులను గాని, రత్న 

రాసులను గాని లెక్కింప నొక్కడును సమర్థు(డు కాజాలడు. అనగా నా 

భీమరాజు, వరుండైన నలమహారాజున కిచ్చిన కానుక. లసంఖ్యాకములు, నపరి 

మితములు నై యుండినవి. :84॥ . 

ఖో... కరగ్రహే వామ్య మధత్త య _స్తయోః 
ప్రసాద్య భై మ్యాఒను చ దకిణీకృతః 

కృతః పురస్కృత్య తతో నలేన సః 
(ప్రదక్షిణ _స్పక్లణ మాళుకుక్షణిః. కర్ 

ప. వి, కర|గ హే = వామ్యమ్ = అధ త ఎ యః. తయోః = పసాద్య - 

భెమ్యా - అను = చ = దక్షిణికృతః - కృతః ల పురస్కృత్య = 

తతః _ నలేన - నః - (పదక్షిణః - తత్త ణమ్ _ అశురగుక్షణిః, 

అర్థము: యః=వఏ, ఆశుపక్ష ణిః అగ్ని, తయోః = ఆ నలదమయంతుల యొక్క. 

కరగ హే=పాణి గహణమునందు, వామ్యం వక త్వమును, ఎడమ 

వై పునుండుటను, అధ త = ధరించియుఎడెనో , అను =వెనుక, భైమ్యా 

=దమయంతిచే, (పసాద్య = స్తుతిమున్నగు వానిచే. పసన్ను (డుగా 

జేయ(బడి, దక్షి ణీకృతః = అనుకూలు(డు గావింపబడెను, కుడి భాగ 

మునం దుండువాడుగా( జేయ(బడెను, తతః =తర్వాత, నలేన =నలునిచే 

సః== ఆయగ్ని, తత్తణం=ఆక్షణమున, ననగా వివాహకాలమున, పుర 

స్కృృత్య =ముందుంచుకొనంబడి, అనగా ఉ ల్రైఖనాది సంస్కారములచే 

ముందుంచుకొన(బడి, [| పదక్షేణః = మిక్కిలి యనుకూలు(డుగను, కుడీ 

వైపున నుండువా(డుగను, కృతః= చేయంబడెను, పూర్వము (పతి 

కూలమైన యగ్ని యిప్పుడు అనుకూబుడుగా జేయంబడెనని ' యర్థము. 

ఆనగా నన్ని [పదక్షిణాది వివాహ సంసారము లనువ్ఫంప. బడినవి 

యర్థము, 



తరగ హే_కరస్య [గహః లేదా కరే [గహఃచ ైకర[గ్రహం, తస్మిన్ = 

కర్మగహే. | 

ఆభభక్షణీ?-ఆశు కోషితు మిచ్చతీతి = ఆపసవక్షణిః 

దోషీబీ కృత ౭ అదకి ణః దక్షిణః సమృద్యమానః కృతః =దక్షి ణీకృత౩ 

(వదోకేణ_[పకృష్ట్ణళ్చాసా దక్షిణః = (పదక్షిణః, పషా నరమున = 

(పకృష్ణా దక్షిణా యస్య సః=|పదక్షిణః 

భావము ; 

ఆగ్ని, స్వయంవరకాలమునండు నలవేషధారణాదులచే, నలదమయంతుల 
వివాహమునకు | పతికూలుడుగా నుండెను. ఏలయనగా నతడుగూడ దమయంతిని. 

[బేమించి యుండెను గదా! అందువలన నతడు కాముడుగా ననగా వ్యతిరేకిగా 

నుండెను. కాని వెనుక, దమయని తన పార్థనాదులబే నాయగ్నిని  పసన్నుని( 

గావించుకొనుటచే నతడు దక్షిణు(డుగా ననగా ననుకూలు(డుగాను,. దక్షిణ భాగ 

మున ననగా కుడివై పున నుండువా(డుగను నాయెను. పూర్వము వాము,డుగా 

ననగా నెడమవై పుననున్న యగ్ని యిప్పుడు కుడివె పునకు వచ్చెననియు నర్థము. 

తర్వాత నలునిచే నాయగ్ని ఆ వివాహ కాలమందు ముందుంచుకొన(బడినవాడై. . 

పూర్వము (పతికూలుడై న యగ్ని ఇప్పుడు అనుకూలుడు గావించుకొన(బడినాడని 

యొక యర్థము. అగ్న్విపదక్షిణాది వివాహ సంస్కారాది ధర్మశాస్త్ర విపాత 

(క్రియలు చేయబడినవని మణశియొక యర్థము 1B5n 

శో, స్థిరా త్వ మశ్మేవ భవేతి మన్హవా 
గనేశ దాశాస్య కిమాళు తాం (పియా 

శిలా చలేత్ (పేరణయా నృణామపి 

స్టితే స్తు నాచాలి విడౌజసాఒపి సా. 86 

ప. వి. సిరా-త్యమ్-అఆశ్మా-ఇవ-భవ-ఇతి-మ న్లివాక్ ల అనేళత్-ఆశాస్య-కిమ్ 

ఆశు-తాం-|పహీయా- శిలా - చలేత్ _ (పేకణయా = నృణామ్- ఆపి -స్థితేః - 

తున -అచాలి=బిడౌజస్తా అపి -సా, 
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అర్థము : త్వమ్ =నీవు, అశ్మా ఇవ =జాతితునకవలె, స్థిరా =చలనము లేనిదానవు, 

భవ=కమ్ము,; ఇతి =అను, మ న్తవాక్ =మ_న్ల్రవచనము, తాం=-ఆ 

దమయ నిని, ఆశాస్య=-ఆ శీర్యడించి, (హియా ఇవ=హీనమైన శిలను 
ఉపమానము గావించి తనకు సిగు చేతనో యనునట్లు, ఆవ =శీ ఘముగా, 

ఆనేశత్ కిం = అదృశ్యురాలుగా నైనదా యేమి ? ఏలయనగా నక్షరములు 

ఉచ్చరించిన పిదపనే ధ్వంసము లగుచున్నవి, శిలా తాయి, నృణా 

మపి =మనుష్యుల యొక్కయు, (పేరణయా= (పేరణచే, చలేత్ =కద 
_ లును, తు=కాని, సా=ఆ దమయంతి, విడౌజసా అపి =దేవేం|దుని 

చేతను, స్టితేః = పతి వతాధర్మము నుండి, న అచాలి=క దలింప(బడ 

లేదు. 

వి. ఇచ్చట మ_న్లవచనము సిగ్గుచే నశవ్య మైపోయినదను వాక్యార్థము, 

మనుష్యులు కదలించినచో జాయి కదలును, కాని యిం|దు(డు [పయ 

త్నించినను నాదమయంతి పాతి వత్యమునుండి కదలలే దను ఉత్తర 

వాక్యార్థముచే సమర్థింప (బడినది. కాన వాక్యార్థ హేతుక కావ్యలింగా 

అలంకారము. : 

సమాసములు ; 

మన్హ7వార్ = మన్త్ర ఏవ వాక్ ==-మ స్తవాక్. 

భావము : 

వివాహమంతములో క న్యను(గూర్చి ““అశ్మేవ త్వగ్గి సిరా భవి యను 

మన్తవచనము జాయివలె కన్యను పాతి వత్యాదిధర్మ ములనుండి చలింపనీయక 

స్థిరముగా నుండవలసినదని దీవించుచున్నది. అది యట్లు దీవించి వెంటనే 

యద్భశ్య మనగా న్మశవ్య మగుచున్నది. అనగా వినంబడక పోవుచున్నది. శబ్ద 

ములు ఉచ్చరించినప్పుడే వినబడి తర్వాత నవి వెంటనే నశించుచుండుట వాని 

స్వభావము. ఆవిధముగనే ““ఆశ్మేవ త్యగ్ సిరా భవి” యను మన్త్రవచనము, 

ఆవిధముగ దీవించి నశించిపోయినది. అనగా నంతర్భానమై పోయినదని యర్గము. 
ఆది యట్ల స్తరించుట శ బ్రస్వభావమైనను కవి దాసి నిట చమత్కరించి చెప్పు 

చున్నాడు. దమయ న్లియొక్క పాతి వత్యము మిక్కిలి స్థిరమైనది. దాని 
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నిందుడు సైతము చలింప(జేయలేక పోయెను. అట్టి యతినిశ్చలమగు పాతి 
(వత్యము ““అశ్మేవ త్వగ్గ్ సరా భవి'యను మ న్తమున, జాతిముక్క-తో 

బోల్చ(బడుటవలన నామ న్త్రమే సిగ్గుపడినదో యనునట్లు, మజుగుపడిపోయిన 

దని చమత్కరింప(బడినది. లోకమున సిగ్గు(జెందినవారు ఎవరికిని తల(జూపక 

కానరాక యుందురు. ఆ స్థితినే మన్త్రృువచనము వహించినదని భావము. అనగా 

తాతిముక ,-ను సామాన్యమానవులే చేతితో నెత్తి పారవేయగలరు. ఆంతటి 

చంచలమగు వస్తువుతో, నిం! దునివంటివానిచేతనే క దలింపసాధ్యముకాని దమ 

యంతియొక్క పాతి వత్యమును బోల్చుట లజ్ఞాక రముగదా. 186 ॥ 

శో. (పియాంశక(గనినిబదవాససం 
ల్ ఢ 

తదా పురోధా విదధత్ విదర్భజాం 

జగాద విచ్చిద్య పటం (పయాస్యతః 

నలా దవిశ్వాస మివె ష విశ్యవిత్. 87 
| Qe 

ప. వి. ద్రియాంతక గని నిబద్దవాససం- తదా-పురోధాః - విదధత్ -విదర్భ జాం - 

జగాద-విచ్చిద్య-పటం-| పయాస్యతః-నలాత్- అవిశ్యాసమ్- ఇవ-ఏవిషః = 

విశ్వవిత్. . 

అర్భము: తదా=ఆ వివాహసమయమందు, విదర్భజాం=దమయంతిని, [ప్రియాం 
శుక గన్గ్టి నిబద్దవాససం, |పియ=|పియుడై న, నలునియొక్య_, అంతక 

© 09 శక 

=చీరయొక్క_; [గని=ముడితో, నిబద -కటింబడిన, వాససం=వ,స్ర్రము ధ ర “దట 
గల దానినిగా, విదధత్ =చేయుచున్న, విశ్వవిత్ = సర్వమునుందెలిసిన, 
ఏషః =ఈ, పురోధాః = పురోహితుండైన గౌతము(డు, పటం వస్త్ర 

మును, ద్విధా= రెండు ముక్కలుగా, విచ్చిద్య = ఛెదించి, [పయాస్యతః 

=ఆడవియందు, దమయంతిని వదలి వెళ్ళంబోవుచున్న; నలాత్ =నలు 

నుండి, ఆవిశ్వాసం =విశ్వాసరా హిత్యమును, జగాదేవ =చె ప్పెనో యను 

నట్టుండెను. ఆనగా రాబోవువిషయమును సూచించుటకో యనునట్టు; 
వారిరువురికి నట్టి ఎడబాటులేక యుండుటకై వారిజువురి వస్త్రముల 

యంచులను పురోపితుండు ముడివేసెనో యనునట్టుండెను. 
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కలివలన బాధింపబడిన నలుడు జూదమున తన సర్యస్యమును( 

_ గోల్పోయి బంధుపరిత్యక్తుండై, తన వస్త్రమును కలి పక్షిరూపమున 
నపహరింపగా( దాను వస్త్రవిహీను(డై ని దించుచున్న దమయంతియొక్క 

చీరలో సగము. జింపుకొని యామెను మహారణ్యమునందు వదలివైచి 

వెళ్ళిపోయె నను మహాభారతకథ యిట ననుసంధేయము. ఈవిధముగా 
: పారి కెడబాటు లేకుండుటకై. పురోహితు(డు, వారియివురి వస్త్రముల 

యంచులను ముడివై చెనని యాశయము. వివాహకాలమునందు కొన్ని 

' దేశముల సం పదాయముల ననుసరించి వధూవరుల వస్త్రముల యంచు 

లను. ముడివై చుట సపదాయము ॥187॥ 

శో. _ భువావలోకాయ తదున్ముఖ(భువా 
య 

నిర్తిశ్య పత్యా౬భిద థె విదర్భజా 

కిమస్య న స్యా దణిమాక్షీసాక్షిక 
_సథాఒపి తథ్యో మహిమా2ఒ౭౬గ మోదిత;ః. 88 

DS [౬9 . (ధువావలోకాయ-త దున్ముఖ్మృభువా - నిరిళ్య -పత్యా- అభిదధే- విదర్భ జా - 

కిమ్ - ఆస్య-న-స్యాత్ - అణిమా _ అక్షి సాక్షికః- తథా - అపి _ తథ్యః- 
మహామా_.ఆగమోదితః., 

అర్థము: “వివాహే (ధువ మరున్ధతీజ్బు దర్శయేత్” అను శాస్త్రము ననుసరించి, 
ధువావలోకాయ; 'ధువ=ానక్ష[తమును, అవలోకాయ = చూచుటకై , 

తదున్ముఖ|భువా; తత్ =ఆ (ధువనక్ష[తమునకు, ఉన్ముఖ = అభిముఖ 

మైన; (భువా =కనుబొమ్మలుగల్లిన, పత్యా =భర్తయగు నలునిచే, నిర్దిశ్య 
వధువుని ““జూడుము' అని యాదేశించి; విదర్భజా = దమయంతి, 
అభిదధే = చెప్పంబడినది. ఏమనగా-అస్య = ఈ [ధువనక్ష[తముయొక్క; 
అణిమా = అణుత్వము, అనగా సూక్ష్మ పరిమాణము; అశ సా&ికః = 

కన్నులు [పమాణముగా(గలదిగా ననగా, కన్నులతో చూడందగినదిగా, న 

స్యాత్ కిం = కాదాయేమి? తథాఒపీ = అయినను ననగా నీనక్ష|త్రము 
సూక్ష్మపరిమాణముకల నువిషయమున,  కన్నుప్రమాణమైనను, 
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ఆగ మోదితః; ఆగమ = జో్యోతిశ్శాస్తమునందు; ఉదీతః = చెప్పబడిన; 

మహిమా == గొప్పపరిమాణము; తథ్యః=సత్యము. దూరత్వదోషముచే 
కన్నులు [ధువనక్ష[తమ౦దు, అణుత్వమునే [గహించినను 
నాకన్ను లీవిషయమునందు జ్యోతిశ్శాస్త్రమునకంటె దుర్చ్భులములు 

గాన జ్యోతిళ్ళాస్త్రమున చెప్పిన (ప్రకారము |ధువనక్షతము గొప్ప 

పరిమాణమును గల్లియున్నది. చందుడు మానవ న్మేతములకు, 

అరచేతి పరిమాణమును గల్లినవా(డుగ కాన(బడును. కాని యతని 

పరిమాణము వస్తుస్థితిలో జో్యోతిశ్శాస్త్రము ననుసరించి .చాల గొప్పదని 

తెలియుచున్నది గదా! అభ |ధువుని పరిమాణమును గూర్చియు తెలియ 
వలయును. దమయన్తి తా జూడగల్లినను “ధువ మదీక్షస్వ* యను 

(శుతివచనము ననుసరించి భర్త చూపవలసివచ్చె నని యర్థము, 

సమాసములు ; 

(్రువావలోకాయ —_ ధువస్య అవలోకః = ధువావలోక 8, తస్మై = 

ధువావలోకాయ. 

తదున్యుఖ(భువా _ తస్య ఉన్ముఖీ = తదున్ముఖీ, తదున్ముఖీ (భూః 
యస్య సః =తదున్ముఖ భూః, తేన= తదున్ముఖ|భువా. 

అక్షేనావ్షీకొ _ అక్షిణీ సాశ్షిణీ యస్య సః=-అఆకి సాశ్షి క 8. 

అగమోాదితః.. ఆగమేన ఉదితః=ఆగ మోదితః. 

భావము :; 

“వివాహమున |ధువ మనున్ధతీం చ దర్శయేత్'” ఆను శాస్త్రము ననుస 
రించి దమయంతికి ధువనక్ష[తమును జూపవలయును. ఆందువలన తన కను 

బొమ్మలను |ధువుని వంకకు మరలించినవాడై |ధువుని జూడు మని దమయింతి 

నాదేశించి, నలుడు చెప్పం దొడగను.. ఈ [ధువనక్ష తముయొక యణుపరి 

మాణ మనగా సూక్ష్మ పరిమాణము కంటికి గానవచ్చుచున్నది. కాని యందువలన 

(ధువనక్ష[త మణువని చెప్పందగదు. ఆది దూరత్వదోషముచే నణువుగా( 

గానవచ్చుచున్నది. చందుండు గూడ మన కన్నులకు, అరచేతి పదిమితిగలవా: 
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డుగా కాన(బడును. కాని జ్యోతిళ్శాస్త్రము ననుసరించి యతని పరిమితి చాల 

పెద్దది. ఆ విధముగనే |ధువుని పరిమాణము గూడ( చాల పెద్దదని జ్యోతి 
శ్శాస్త్రమువలన( దెలియుచున్నది. కన్నుల [పామాణ్యము శాస్త్ర పామాణ్యమున 

కంటెను దుర్చులమైనది. 

(ధువనక్ష్మతము సూక్ష్మమైనను, కన్నులకు గానవచ్చును. కాని వేదోక్త 

మైన మహాపరిమాణము దాని కున్నది. అది సత్యమెైనదే. మజియు. వేదము 

“ధ్రువ ముది క స్వ” యని వరునిచే యాదేశింప(బడి వధువు (ధువుని, జూడగనే 

“ధువం పశ్యామి |ప్రజాం విందేయియని వధువు ధువుని. జూచుచు జెప్పవల 

యును. ఈ విధముగా నాగమోదితమగు |ధువదర్శనము ఆమెకు జరిపింప( 

బడిన దని యాశయము॥శీరి॥ 

ల్లో, ధవేన సా౬ఒదర్శి వధూ రరున్లతీం 

సతీ మిమాం పశ్య గతా మివాణుతామ్, 

కృతస్య పూర్వం హృది భూపశేః కృతే 

తృణీకృతస్వర్గపతే ర్లనాదితి, ల లిరి 

ప. వి. ధవేన - సా _ అదర్శి - వధూః _ అరున్ధతీం _ సతీమ్ - ఇమాం - 

పశ్య - గతామ్ - ఇవ - అణుతాం - కృతస్య - పూర్ణం - హృది = 

భూపతేః - కృతే ఎ తృణీకృతస్వర్శపతేః = జనాత్ = ఇతి. 

అర్థము: పూర్వుం= పెండ్లికి మునుపు, హృది== హృదయమందు; కృతస్య=ా 

భర్తగా నిశ్చృయింపబడిన, భూపతేః కృతే=-రాజై న నలుని కొజకు 

అనగా నలుని వరించుటకేె ; తృ ణీకృత స్వర్గ పతేః, తృణీకృత = గడ్డి 
Lan a ళు 

పోవగా( జేయంబడిన , స్వర్గ పతేః = న్వర్గపాలకుడగు నిం|దుని గల్గిన, 

జనాత్ == నీవనెడి జనముకంటె; అణుతాం= సూక్ష్మ ముగ నుండుటను, 

పాతి వత్య గుణముచే న్యూనతను, గతామివ స్థితాం == పొందినదో యను 

నట్టున్న, సాధ్యం =పతి[వతయైన, ఇమాం --- ఈ, అరున్ధతీం == ఆరున్ధతీ 

ల్స్ 
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నక్షతమును, పశ్యజాచూడుము; ఇతి=-అని, ఊకా=చెప్పి, సా 

వధూః=ఆ వధువు; ధవేన=-భ ర్రయగునలునిచే; ఆదర్శి=- చూప 
బడినది. 

అణుతాయమ్ న అణో ర్భావః = అణుతా, తామ్ వ అణుతామ్, 

తృబీకృతోన్నంల్గవతోః * స్వర్గస్య పతిః=స్వర్గపతిః, అతృణం తృణం 
సమృద్యమానః కృతః == తృణీకృతః; తృణీకృత ః స్వర్గపతిః యేన 

సః=తృణీకృతస్వర్గపతిః, తస్య = తృజణీకృతస్వర్గపతేః. 

వి, స్వాభావిక ముగా నరుంధతీ నక్ష[తము సూక్ష్మముగా నున్నది. కాని దాని 

సూక్ష్మతకు నిందుని తృణీకరించిన దమయంతి కారణము గాదు. కాని 

దానిని కారణముగా జెప్పుటవలన నింట ను త్పేక్ష. వ్యంజకములగు ఇవాది 

శబ్రములను [బయోగింపనందువలన నది గమ్యము. 

భావము : 

వివాహమునకు పూర్వమే మనస్సునందు భర్తగా నిశ్చయింపంబడిన నల 

మహారాజున కై యిందుని గూడ తృణీకరించిన సీకంటెను సూక్ష్మ త్యమును, 

పాతి వత్యగుణముచే తక్కు.వ(దనమునుం బొందినదో యనునట్టు కానవచ్చు 

చున్న పతి వతయగు సీ యరుంధతిని చూడుమని భర్రయగు నలుడు చెప్పి యా 

 నక్షతమును దమయంతికి జూ పెను. అరుంధతీ నక్షత మాకాశమున నుత్తరపు 

వైపు వెలుగుచున్న స ప్తి మండలములో వసిష్టుని [పక్క సూక్ష్మముగా వెలుగు 

చుండును. వివాహకాలమున దానిని వధువునకు వరుడు చూపుట సంపదా 

యము. ఆ యరుంధతీ దర్శనముచే వీరి దాంపత్యము చక్కగా వర్ణిల్లునని 

నమ్మకము. ఆ యరుందతి స్వాభావికముగనే సూది మొనవలె మిక్కిలి సూక్ష్మ 

ముగా నుండగా, తొలుతనే నలుని. బతిగా హృదయమున నిశ్చయించుకొని 

ఇందుని కూడ తృణికరించిన దమయంతి కంటె త గుదలను పౌందినదో యను 

నట్టు ఖావింపబడినది. 189॥ 
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న (పసూనతా తత్కుర పల నసితె 
౧౧ (థలు్ల 

రుడుచ్చవి రో్యమ్ని విహారివిః పథి, 

ముఖేఒమరాణా మనలే రదావలే 

రభాజి లాజై రనయోజ్ఞి తై ర్ల్యుతిః, 40 

ఏ. (పసూనతా-తత్క. రపల్పవస్థితెః- - ఉడుచ్చవిః- _వ్యోమ్ని - విహారిభిః= పథ = 

ముఖే- అమరాణాం-అన నలే. రేదావలేః-అభాజి-లాజై *-అనయా- -ఉజ్టి తై $= 

ద్యుతిః. 

అర్ధము: తత్కరపల్ల్ణవస్థిలెః; హోమమునకై, తత్=-ఆ దమయంతియొక్క, 

కరపల్దవ=చిగురు( గేలునందు, స్టితెః== ఉన్నట్టి, లావై === పేలాలచే, 

[పసూనతా =పుష్పత్వము, అభాజి=పొందబడినది. పేలాలు దమయంతి 

చేతియందు పూలవలె. గానంబడుచుండినవని యర్థము, అథ == పిదప, 

అనయా == ఈ దమయంతిచే, ఉట్టి తై = అగ్నియందు, విడువబడిన, 

(కావుననే), పథి=- మార్గమునందు, వ్యో్టమ్ని = ఆక సమునందు, విహా 

రిభిః=తిరుగుచున్న దేవతలు, విద్యాధరులు మున్నగువారిచే, ఉడుచ్చవిః, 

ఉడు = నక్ష|తములతో సమానమైన, ఛవిఃక=ఊకాంతి, అఆధభాజి=ా 

పొందింపబడినది, తతః= తర్వాత, ఆమరాణాం== దేవతలయొక్క., 

ముఖి=-ముఖమైన అగ్నియందు, “అగ్నిముఖా వై దేవాః" యను [శతి 

ననుసరించి దేవతల కగ్ని ముఖమని చెప్పబడినది. రదావలేః=దంత 

పం క్రియొక్క, ద్యుతిః = శోభ, ఆభాజి — పొందింపబడినది. 

వీ, పేలా లనెడియొక ,_ వన్తువునకు కమముగా, కరపల్రవము మొదలుగా 

గల పెక్షు ఆధారములయందు ఉనికి జెప్పుటవలన పర్యాయాలంకారము. 

'అమై శే బలాలు, పుష్ప - నక్ష[త - దంతముల శోభను వహించినట్టు 

చెప్పుటవలన నిదర ;నాలంకార రము. ఈ రెండికిని అంగాంగి భావముచే 

సంకరము. 



(వనూశతాం-పసూనానాం భావః=-|[పసూనతా, తాం==(ప్రనూనతాం. 
| తతరవల్లి వన్దీలై 8 = కరావేవ పల్పవౌ = కరపల్పవె, తస్యాః 

కరపల్పవౌ == తత్కరపల్టవె, రత్కరవర్ణివయోః ఫరా తత్కర 

: పల్ణవస్థితొః, తః == తత్కరపల్ణవసితెః. 

ఉడుబ్య గ వః-ఉడూనాం ఛవిః== ఉడుచ్చవిః 

రదానలే*౭-రదానా మావలిః = రదావలిః, తస్యాః == రదావలేః, 

= వివా హా ా మున  లాజహోమము. సం ప్రదాయసిద్ధము. దమయంతి. చిగుళ్ల 

యందు లాజములు ననగా పేలాలను( బట్టియున్నది. అవి తొలుత పువ్చములుగాం 

గానవచ్చినవి. పిదప నాపేలాల నామె యగ్నియందు( బడ వేయగా నవి మార్గ 

మధ్యమున ననగా హ _స్టములకు నగ్నికిని. మధ్య నక్షతకాంతిని . వహించి 

యున్నవి. తర్వాత. దేవతలకు ముఖమైన యగ్నియందు నవి. దంతముల కాంతిని 

వహించినవని భావము. 1॥40॥ 

$ గృహీళాఒఒహుతిధూమనద్దతి 

_ర్లతా కపోలే మృగ నాభికోభితామ్, 

యయౌ 'దృళో రజ్జునతాం (క్రుకా్రికా. |. 

1. కమాలలీలామలి కేజలకోయికా. . " .. 41 

“ "యయౌ కృళో,. అక్జనాం- తౌ. ్రరా-కమాలరీలామ్ . జ అలికే-అల 

కాయితా, 



ము... .తయా= ఆ దమయంతిచే, గృహీతా=గహింపబడిన, ఆహుతి ధూమ 

పద్ధతి ఆహుతి హమ ాగాబహ్మవముయెరం పద్ధతిఃాలేఖ; ;కపోలే= 

కన్నులయందు, అంటనతాం =కాటుకగా నుండుటను, మయా
 =పౌందెను; | 

తథా=- అవే; శుతౌ=ా =కర్ణమునందు, తమాలలీలాం; తమాల=చీకటి 

చెట్టు పువృముయొక్కం, లీలాం=- శోభను; [శితాజ్లూ పొందినది. ఆలికే 

చ=లలాటమందును, అలకాయితా == ముంగురులవలె నాచరించిన
ది. 

వి. ఇచ్చటి. నొక ౧ హోమధూమము క్రమముగా ననేకమలగు నాధారములను 

కల్పియున్నందువలన పర్యాయాలంకారము. oe 

ధూమరేఖాదులు కసూరికాది ధర్మములను వహించుట -ఉపమానిదర 

'నములు. ఈ రెంటికిని పె పర్యాయాలంకారముతో సంకరము. 

, 
ip i ణ్ al hs rr ” “ఇట్ ప ఇల్ ఉల, 

Dn Wee శీ స 3 య 

౨ అవుతిడూమవద్దతిః.. ఆహుతేః ధూమః = ఆహుతిధూమః, ఆహుతి 

_ధూమస్య పద్ధతిః= ఆహుతిధూమపద్ధతిః. 

య వృధసాలిలోలితార. మృగనాభిరివ శోభత. ఇతి== మృగనాభిళోభినీ, 

మృగనాభిళో భిన్యాః భావః =మృగనాభికోభితా, తాం =మృగనాభికోభితాం, 

' తమాలలీలాం-తమాలస్య లీలా==తమాల లీలా, తాంజతమాలలీలాం. 

అలకొయితా- అలకవత్ ఆచరితా = అలకాయితా. 

భావము :' 

"ఆ దమయంతి స్వీకరించిన యనగా నామెపై కమ్మిన యా ల లాజఘహోమ ' 

ధూమముయొక్క_ లేఖ యామె యొక్క- కణతల పై కస్తూరియొక్క ! శోభను వహిం 

చినది. .ఆ పొగ | నల్పగానుండుటవలన నది యామె ు కణతల పై [(గమ్మగనే కస్తూరి 

వలె! గానవచ్చినది. ఆ పొగ కన్నులయ ౨దు (గ్రమ్మి కాటుకగ్గానై నది. అది కర్ణ 
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ములవైం (గమ్మి తమాలపుష్పపు శోభను వహించినది. ఆది. లలాటమందు 
(గమ్మి' ముంగురులవలె శోభించినదని భావము 141 

లః " అసహ్నుతః న్వేదభరః కరే తయో _ 

ప్రపాజుషో ర్రానజలై ర్మిలన్ ముహుః. = 
దృళశోరపి ప్రోదత ౩ మకు సాత్త్వికం 

“ఘనైః సమాధియత ధూమలబ్ల నై ee కీల 

|. Mn 

వ,బి, అపహ్నతః- స్వేదథరః - కరే _ తయోః. తపాజుషోః- దానజలై క్రి 

మిలన్ _- ముహుః. దృళోః- అపీ- _పోద్దతమ్ జ ఆయు - =సా త్రికం= 

ఘనై 8= సమాదీయత - ధూమలజ్ఞ వై, 

అర్థము: తపాజుషోజ= సిగ్గునౌందిన, తయోః == ఆ వధూవరులయొక్క, 

కరే==హ స్తమందు, స్వేదభరః=సా_త్విక భావోదయమును సూచించు 
నట్టి యధికమైన చెమట, ముహుః == పలుమాలు, దానజలైః = 

ఆ సమయమునకు తగిన, దానములకు సంబంధించిన యుదకములతో, 

మిలన్ =కలియుచు; అపవ్నుతః == ఆచ్చాదింప(బడినది. ముగు 

“ జేయ(బడినదని యర్థము. దృశోరపి =నే తములయందును, [పోద్దతం= 

ఉద్భవించిన, సా_త్వికం==-స_త్యమను భావముచే నుద్భవించిన, అక = 
రసు, ఘనై *=దట్టకనులై. న ధూమలజ్ఞ నై నై =పొగ మొక్క_కాకిడులచే, 

మాధీయత == సమాధానము గావింపబడినది. అనగా పరిహరింపంబడిన 

| దని యర్థము. 

వి. ఇచ్చట స్వాభావికములగు _ స్వేదజలమునకును న్మవజలమునకును, 
నాగంతుకములగు దానోదకములచేతను, పొగతో. నేర్పడిన కన్నీళ్లతో 

తిరోధాన మేర్పడుటవలన మీలనాలంకారము. ఒక వస్తువుచే మజియొక 

వస్తువు మజుగుపడినచో మీలనాలజ్కారము. . 

.. న్వేదభలణ స్వేదస్య భరః= స్వేదభరః 
| ల 1 (తవౌవాషోః = (తపాం జుషాత ఇతి = తపాజుషా, తయోః 
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దానవిల్లై $- దానస్య జలాని == దానజలాని, తెః=దానజలై 8. 

నొత్తింరోం- సత్వాదృవం==సా త్రికం, తత్ సాత్వికం. 

ధూమల జ్ఞ నై 8 - ధూమస్య లజ్జ నాని మై ధూమలజ్ఞ నాని, తెః = 

ధూమలజ్ఞ నై 8. 

భావము : 

సిగ్గునొందిన యావధూవరుల హ స్తములయందు సత్త్యముచే నేర్పడు 
చున్న యధికమెన చెమటనీరు, ఆ వివాహకాలమునందు చేయ దానములకు 
విడువ(బడు నుదకములతో( గలసిపోయినది. అందువలన వీరి సా_త్వికభావము 

బయటపడలేదు: వారి కన్నులనుండి యుద్భవించిన బాష్పరూపములను సాత్త్విక 
భావములు, పొగ కమ్ముటవలని కన్నీళ్ళతో. గలిసి బయటపడలేదు. ఇట్లు 

స్వేద్మాశువులు రెండును ఘర్మజల. ధూమాభిభూత నేతజలములచే మశమలై, 

బయటపడక యుండినవని భావము ॥42॥ 

శో బహూని భీమస్య వసూని దక్షిణం 

(పయచ్చత స్పత్త్వ మవేక్యు తత్హణమ్, 

జనేషు రోమాజ్బూుమితేషు మ్మిశతాం 

యయు స్తయోః క జ్ఞకకుడ్మల్మశియః. 498 

ప, వి. బహూని _ ఫీమన్య ఎ వసూని - దక్షిణం - (పయచ్చతః - సత్యమ్- 

అవేక్ష్య ఎ తత్తణం - జనేషు = రోమాఇ్బుమితెషు-మ్మి శతాం- యయుః. 

తయోః - కజ్దకకుడ్మల్మశియః. 

అర్థము. తయో ః$==ఆ వధూవరులయొక్క, కజ్దకకుడ్మల్మ శియః = పులకాంకుర' 

ముల సంపదలు, బహూని = పెక్కులైన, వసూని = ధనములను,' 

దశ్నీణం=ాదకిణగా, (పయచ్చతః = ఇచ్చుచున్న, భీమస్య భీమరాజు 

యొక్క, సత్యం=ాస త్త త్రగుణమును లేదా స్వభావమును, అనగా దాన 

వీరత్యముకు, అవేక్ష=చూచి తళ్ణణం =ఆకాలమున, రోమాల్బాం= 
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పులకములను, ఇతేషు== పొందినట్టి, జనేష=జనములయండు, (పేక్షక 
' జనమునం దని యర్థము. మి|శతాం== కలయికను, యయుః= పొంది 

'నవి. అంతటి భూరిదక్షిణలను భీము డిచ్చుచుండుటను గాంచి |పేక్షకులు 
ఆశ్చర్యము నొందిరి. అందువలన వారి కందరికిని రోమాజ్బుము లేర్పడి 

నవి. ఆ సందర్భమున వధూవరులకు నన్యోన్య్మస్పర్శవలన _నేర్పడిన 

సాత్త్విక భావములగు రోమాజ్బుములును నట్టి యాళ్చర్యముచేతనే . కల్లి 
నవిగా భావింపంబడినవై సత్త్వముచేత కల్గినను నావిధముగ భావింప 

బడక తిరోహితములై నవి, 

విసయజన్యములగు రోమాజ్బుములతో సమానములుగ భావింపంబడుటచే 

. తిరోహితము లై నందువలన మీలనాలంకారము. 

రల్రరతుడ్య్రుల (యః కణ్లకా ఏవ కుడ్మలాని =-క బ్ఞకకుడ్మలాని, క భక 
రు అ దట . బి 

కుడ్మలానాం (శ్రియః =2క జ్ఞకకుడ్మల| శ్రియః, 

భావము : 

వధూవరుల శరీరమందు పరస్పరస్పర్శాదులచే, బులకొంకురము లేర్పడి 

నవి. భీమరాజు ఆపరిమితముగా [దవ్యములను దకిణలుగా దానము చేయుచుండగా 

నాతని దానహరత్వమున ( గాంచి యాకాలమున |పేక్షకసమాజమునకు ఆశ్చ 

రకము కల్లి, దానివలన వారి శరీరములయందు పులక ము లేర్పడినవి. వధూవరుల 

శరీరములయందలి పులకములు గూడ నిట్టి యాశ్చర్యముచేతనే యేర్పడినవిగా 
భావింపంబడినవై (క్రేక్షకుల పులకములలో మిలితము లై నందువలన . వీనికి 
సా_త్తిక భావత్వము తిరోహితమైనదని యాశయము. ॥48॥ 

లో బభూవ న _స్తమృవిజిత్వరీ తయోః 

(శుతికియార మృపర మృరాత్వరా 
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న కమ్బసమ్శ త్తి మలువ్పు ద(గతః 

_ స్టితోఒపి వహ్నిః సమిధా సమేధితః,. 44 

ప. వి. బభూవ-న- స్తమృవిజిత్యరీ-త యోః- వతి క్రియారంభ పరమృరాత్వరా- 
న-కమ్పసమ త్రిమ్- అలుమ్సుత్-అగ తః - స్థితః - అపి-వహ్నిః-సమిధా- 
సమేధితః. 

అర్థము, తయోః=-ఆ వధూవరులకు, (శుతి కియారమృపరమృరాత్వరా; [శుతి 

[కియా == వేదవిహిత కర్మలను, ననగా లాజహోమము, అగ్ని (పదక్షి 

ణము మున్నగువానిని; ఆరంభ = [పారంభించుటయందలి, పరమృరా= 

ఒకదానివెనుక మజీయొకదానిని, దానివెనుక మతియొకదానిని తడవు 

లేక యారంభించుటయందలి, త్యరా=వేగము, స్త్వమృవిజిత్వరీ- స్తమృ == 

_ సాత్వికభావమువలన గల్గిన నిశ్చలాంగత్వరూపమగు స్థితిని, విజిత్వరీ = 

_ మజీయొక  నెపముతో నోడించుచున్నదిగా ననగా నపలాపము 

చేయునదిగా, న బభూవ -- కాలేదు, అనగా చాలవేగముగా(. జేయ 

వలసిన వైదిక కర్మలను వారు స్తంభ మనెడి సా త్వికభావమువలన 

వేగముగా జేయజాలకపోయిరని యర్థము. తథా==అల్రే, సమిధా=ా 

సమిధలచే, సమేధితః = రగుల్పంబడిన, వహ్నిః= అగ్ని, అ|గతః= 

ఎదుట, ' సితోఒపి=- ఉన్నను, కమ్పసమ్ప తిం చ=వారిజువురి కేర్ప 

డిన నధికమగు వణకును, న అలుమృత్ == లోపింప(జేయలేదు. మండు 

చున్న యగ్ని చలివలని వణకును మాత్రమే తగ్గింపంగలదు గాని 

సాత్సికమగు వణకును తగ్గింపశాలదు. గాఢానురాగమువలన( గల్లిన 
వికారములను నిరోధించుట యసాధ్యముగాన వారిబువురిలో( గల్గిన 

స్తమృక మృముల నంద బును( దెలిసికొన(గల్లిరని భావము. 

వి. కార్యము ననుష్టించుటయందు తొందర, రగుల్ప(బడిన యగ్ని మున్నగు 

కారణకలాపములున్నను _స్తమృక మృములను నిలుపుట యను కార్యము 

గలుగనందువలన విశేషో క్యలంకారము, సక లకారణము లున్నప్పుడు 

కార్యము గలుగనియెడల విశేషో క్యలంకారము, 
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_న్గమ్య్భలిజిత్సూరీ _ విజయే శీల మస్యా ఇతి = విజిత్వరీ, _స్తమృస్య 
విజిత్వరీ== స్తంభ విజిత్యరీ. 

_(తతి(తీయారమ్య వరమ్సు రాత్వారా_ శ్రుతేః | కియాః= తతి క్రియాః, ఆర 
మ్ళాణాం పరమ్పరా == ఆరమృపరమ్పరా, |వతిక్రియాణా మారమృ 
పరంపరా --- (శుతి కియారమృపరంపరా , [శుతి కియారమృపరమృ 

 రాయాం త్వరా ==|శుతి[క్రియారమృపరమ్పరాత్యరా. 

_శమ్బృనమ్బ త్రిమ్ _ కమ్పస్య సమృత్తిః == కమ్పసమ్ప తిః, తాం== 
'కమ్పసమ్పు త్రిమ్, 

భావము : 

ఆ వధూవరులు, వేదో కకర్మలను ననగా వివాహకాలమందలి లాజహోమ 

మును, అగ్ని|పదక్షిణము మున్నగు కర్మల నాచరించుచు, నొకటి వెనుక 

నొకటిగా తడవృలేక యాచరించుటలోని తొందర, స్తంభమనెడి నిశ్చలత్వరూప 

మైన స్తా _త్యీక భావమును మజుగుపజఅచుటకు సమర్థము కాలేదు. ఏలయనగా, 

వారిరువురిలోను _సంభమను సాత్విక భావ మేర్పడుటవలన వారా వైదిక 

కర్మలను త్వరగా ననుష్టింప లేకపోయిరి, _సంభ మనగా _సంభమువలె నిశ్చల 

_ మగుట. ఆ నిశ్చలత్యము వారి యందేర్చడి వారిని త్వరగా కర్మల నాచరింప 

నీయలేదని యర్థము. అక్రై సమిధలచే జక్క గా మంటిబెట్ట(బడినను, అగ్ని వారి 

శరీరమందలి సాత్త్విక భావమైన వణకును నిరోధింపలేకపోయినది. ఏలయనగా, 
చలివలన( గల్గిన వణకును అగ్ని తగ్గించును కాని సా_త్రికభావము వలని 

వణకును( దగ్గింపజాలదుగదా ! గాఢడానురాగముచేం గల్గిన వికారములను నిరోధిం 

చుట యసాధ్యముగాన వారి యతిశయితమగు ననురాగముచే. గల్లిన _సమృమును 

వణకును వారు నిరోధింపజాలకపోయినందువలన నా | పేక్షకజనము దానిని 

తెలుసుకొనగల్లిర ని యాశయము॥44॥ 

శో దమస్వసుః పాణీ మముష్య గృహతః 
గ ల 

పురోధసా సంవిధతేతరాం విధేః 
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మహరిణే వాజజిరసేన సజతా 
య Nn a 

 పులోమజా ముద్వహతః శతక్రతోః. 45 

వ, బి,'దమస్వనుః _ పాణిమ్-_ అముష్య-_ గృహ్హాతః._ పుకోధసా_ సంవిధ 

తేతరాం-విధేః- మహర్షిణా- ఇవ- ఆజ్లిరసేన- సజ్జతా- పులోమజామ్- 

ఉద్వహత:ః శత, కతోః, న్ . 

అర్థము: దమస్వసుః = దమయంతి యొక్క, పాణిం= వా _సమును, గృహ్హాతః= 

.  (గహించుచున్న అనగా పెండి యాడుచున్న, అమువ్య= ఈ నలునకు, 

'""ఒప్రుత్రోమజాం = _ శచీదేవిని, ఉద్వహతః = పెండ్డియాడుచున్న, 

: శతక్రతో ౩=ఇం|దునికి, మహర్షిణా = మహర్షియగు, అంగిరసేన ఇవ = 
= బృహస్పతిచేత నెట్లో, అట్టే, పురోధసా=పురోవాతుడగు గౌతమునిచే, 

'  విధేః= వివాహవిధికి, సాజ్లతా=అజ్లములతో ( గూడియుండుట యనగా 

సమాప్తి, సంవిదధేతరాం = సమ్మగమ్హుగా చేయ(బడినది. 

భావము : 

దమయంతితో (డ నలుని వివాహమును వారి పురోహితు(డు గౌతమమహర్షి 

వేదో క్రవిధి నతి|కమింపక సమా పి గావించెను. ఆది శచీదేవితో నిందునికి 

వివాహవిధిని బృహస్పతి యెట్టు సాంగముగా6 గావించెనో, ఆ విధముగా గావింప 
బడినదని భావము॥  ॥45॥ బి1. 21]. 

CTS 
శో _స కొతుకాఒగార మగాత్ పుర న్లి౨భిః 
౧౧ ళ్ 

సహ్మసర స్ట్రికృత మీకీతుం తతః, 

అధాత్ సహసాక్ష్రతను[తమిత్రతా. 

మధిష్టితం యత్ ఖలు జిష్టునాఒమునా. 46 

ప.వి. సః- కౌతుకా౬గారమ్ - అగాత్ _ పురస్థింభిః-సహ్మసరస్ట్రికృతమ్ - ఈ 

శీతుం-తతః.అధాత్ సహ సాక్షతనుతమి[తతామ్- అధిష్టితం- యత్ = 

ఖలు_జిష్టునా _అమునా, 
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అర్థము, తతః = వివాహకృత్యము పూర్తియైన పిదప; సః=ఆ నలుండు, 

పురస్థ్రిభిః = అంతఃపుర స్రీలచే, ఈక్షితుం= చూచుటకు, ననగా వధూ 

వరుల సరస సల్హాపములను,వారి చేష్టలను జూచుటకు, సహస రస్ట్రీ 
ం కృతం =గడ్జిచేతను, కజ్దలచేతను గూడి పెక్కు గవాక్షులు గలదిగా 

నిర్మింపబడిన, కౌతుకాగారం=మజ్జల గృహమును, అనగా వధూవరులు 

శయనించుటకై రచితమగు శృంగార వేదికతో( గూడినదై గరిక గడ్డి 

యవల గడ్డి మున్నగు నూత నమజ్ఞ [దవ్యములతో గూడి కుతూహలమును 

కల్గించెడి గృహమును గూర్చి, అగాత్ వెళ్ళెను, యత్ ఏగృహము, 
జిష్తునా=జయశీలుడగు, ఆమునా= ఈ నలునిచేత (జిష్టునా=-ఇం|దుని 

చేతయని ధ్వనించును),. అధిష్టితం = అధిష్టింప( బడినదె, సహసాక్ష 

తను[త మి|తతాం; సహస్రాక్ష = వేయినేతములుగల ఇం|దునియొక ౪, 

తను. తేజా కవచముయొక., మి తతాం= సామ్యమును (ఆనగా వేయి 

నే తములతో. జూచుట కై యిందుని కవచమందు వేయిరం[ ధములు 

చేయబడియున్న వని యర్థము) అధాత్ ఖలు=ధరించెను గదా! 

కొతుకా౭.గారయ్ _కౌతుకస్య ఆఅగారం=ాకౌతుకాగారం. 

నవా (సరన గక్ళ్తం-సహ| సాణి రన్ధా9ణి యస్య తత్ =సహ్మ సరన్ధ్రం 

అసహ్మసరన్ధ్రం సహ్మసరన్ధ్రం సమృద్యమానం కృతం = సహసరం(ధ్రీ 
కృతం, తత్ =సహ।స రస్ట్రకృతం, . 

నవాసొశ్ష తను/ళ వి[తం-_ సహ్మసాణి అక్షీణి యస్య సః=ఊజసహ 

సాక్షః, తనుం [తాయత ఇతిడా తనుతం, సహ సాక్షస్య తను[తం == 

సహ సాక్షతనుుతం, సహ్మసాక్షతను[ తేణ మితం=సహ|సాశ్షతను[త 

మితం, తత్ = సహ సాక్షతనుతమి[తం. 

భావము : 

వివాహవిధ పూ ర్తియెన పిదపనే యానలుడు అంతఃపుర న్రీలు. చూచుట కె. 
వేయి రన్ధ్ర ముఅతో గూడినదిగా సిర్మింప(బడిన మజ్గల గృహమును. (బవే, 

ఫించెను. ఆ మంగల గృహము, గడ్డి పుల్లలు మున్నగు వానితో వేయిరనస్థ్రములు 
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గలదిగా నిర్మింప బడినదై వధూవరులు శయనించుటకు తగిన శృంగార వేదిక 

గలదై, గరిక, యవాజ్కురములు మున్నగు మజ్జలక రములగు [దవ్యములతో. 

గూడి శోభించుచున్నది. ఆ మజ్జల గృహము జివ్ష్లవెన - జయకశీలు(డైన నలు 

నితో గూడినదై వేయికన్నులతో( జూచుట కనుకూలముగా నిర్మితమైన వేయి 

రన్ట్రములుగల యింద కవచమును. బోలియుండినది. ఆ కవచముగూడ బిష్టం 
డన(బడు నిందునిచే నధిష్టింప(బడుచున్నది గదా॥4ర॥ 

శ్లో అథాశనాయా నిరశేషి నో (పియా 

న సమ్యగాలోకి పరస్పర క్రియా 
విము కసమ్ఫోగ మశాయి సస్పృహం 
వరేణ వధ్వా చ యథావిధి (త్యహమ్. 417 

ప. వి. అథ-ఆశనాయా-నిరశేషి-నో -| హియా -న-సమ్యక్ -ఆలోకి - పరస్పర 

కియా_విము క్రసమ్ఫోగమ్ - అశాయి - సస్పృహం-వరేణ-వధ్వా-చ- 

యధథావిధి-|త్యవాం. 

అర్థము: అథ =కౌతుకగృహమును( [బవేశించిన పిదప, వరేణ=వరు(డై న 

నలుని 'చేతను, వధ్వా చ=-వధువై న దమయంతిచేతను, యథావిధి== 
శాస్త్రము నత్మికమింపక, [త్యహం= మూడు దినములు, ఆశనాయా = 

భోజనేచ్చ, నో నిరవశేషి=-నిశ్శేషము చేయబడలేదు. అనగా కావలసి 
నంత భుజింపలేదు. (హియా = లజ్జచే, పరస్పర కియా == ఒండొరుల 

చేష్ట, సమ్యక్ =-చక్కగా, నా౭లోకి=చూడ(బడలేదు. తథా ==అర్రై, 

విముక్తసమ్ళోగం == సంభోగమునకు విముఖముగా, సస్పృహం= 
అభిలాషతోడనే, ఆశాయి = శయనింప(బడుట జరిగినది. ఆపసం 

బుడు_“[తిరా[త ముభయో రధఃశ య్యా [బహ్మచర్య మక్షార లవణాశి 

త్వల్బ్చా'' ఇత్యాదిగా మూడు రా|తులు నేల( బరుండుట, [బహ్మచర్యము, 

కారము, ఉప్పులేని యాహారమును సేవించుట-మున్నగునవి నూతన వివా 
హము పొందిన దంపతులకు విపాతములు. 



అకనాయో -ఆశన మిచ్చతీతి = అశనాయా. 

వరన్న్ఫర (తీయా=పరళ్ళ్చ పరశ్చ=పరస్సరౌ, పరస్పరయోః క్రియా 

== పరస్పర |కియా, 

బిము క్రోనమ్మో గం_విము కః సమ్ఫోగః యస్మిన్ కర్మణి తద్యథా 

భవతి తథా =విము క్షసమోగం. | 

నన్ఫ్ఫృ వావ్ _స్ఫృహయా సహితం యథా తథా=సస్పృహం 

యధాబిధి-విది మనతి క మ్య = యథావిధి. 

(ళభవాం- తయాణా మహ్నాం సమాహారః = |త్యహః, తండా|[త్యహం 

భావము : 

ఆ కౌతుక గృహమును. [బవేశించిన వెంటనే వధూవరులు మూడు 

దినములు సిగువలన నాకలి తీరునంతవరకును భుజింపలేదు. ఆ లజ్జ చేతనే 

యొండొరుల చేష్టలను చక్కగా చూచుకొనలేదు. ఆపే సంభోగమును వర్ణించి 
పరస్పరానురాగము తోడనే యొక్కచోట శయనించిరి. ఈ విధముగా శాస్త్రము 

_ ననుసరించి [తిర్యాతదీక్షను నడుపుకొనిరి. ఆప స్తంబుడును-నూతనముగా వివా 
హితులగు వధూవరులకు మూడు ర్యాతులు నేలమీద శయనము, [బహ్మచర్యము 

అనగా నొండొరులకు సంగమము లేకయుండుట, కారము-ఉప్పు లేనిియాహారము 

మున్నగు వానిని విధించెను. కాన నిట్లు యథావిధిగా వారు |తిరా[త దీక్ష నాచ 

రించిరని యాశయము. 147॥ 

శో కటాకణా జన్యజనె ర్నిజ(ప్రజాః 
౧౧ బు రా 

క్వచిత్సరీహాస మచీకర _తరామ్, 

ధరా౭౬ప్పరోభి ర్వ్యరయా (తయాఒ౬ఒగతా 

స భోజయత్ భోజకులా జ్యూు_రః క్యచిత్, 48 
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వ బి. కటాక్షణాత్ = జన్యజనై ః య నిజ| పజాః - క్వచిత్ - పరీహాసమ్ - 

ఆదీకర తరామ్ - ధరాప్సరోభిః- వరయా[తయా _ ఆగతాన్ - అభోజ 
యత్ _ భోజకులాజు,రః- క్వ - చిత్, 

అర్థము: భోజకులాజ్కూరః-భోజకుల == భోజ వంశమునకు, అజ్కురః = 
కుమారు(డై న, దమఃాదమయంతి సోదరు డగు దము(డు, క్వచిత్ = 

ఒక [పదేశమున, నిజ[పజాః = తన (పజలను, కటాక్ష ణాత్ = 

కడకంటితో సెగ చేయుటవలన, జన్యజనై 8=-వరునికి సంబంధించిన 

మి|త జనములచే, పరీహాసం=- ఎగతాలిని, అచీకర త్తరాం = అధికముగా 

చేయించెను, తథా==అే, కంచిత్ == ఒకచోట, వరయాతయా = 

వరునితోటి యుత్సవముతోడ, ఆగతాన్ = వచ్చినట్టి (జనాన్ =జనులను) 

ధరాష్సరోభిః =భూలోక పు టప్పురలగు, సుందర స్రీలతో, అభోజయత్ = 

భోజనము జేయించెను. 

విన్యూవినై 8- జన్యాశ్చ తే జనాశ్చ == జన్యజనాః, తెః8=-జన్యజనై 8. 

అబీకర తొరామ్ - అతిశయేన అచీకరత్ = అచీకర తరామ్. 

ధరావ్యరో భిః- ధరాయాః అప్ఫరసః= ధరా౭౬పృరసః,తాభిః=ధరా౭. 

పృరోభిః. 

వరయా (తయా = వరస్య యాతా మై వరయా(తా, తయా = వర 

యా (తయా. 

భోజుతలాజూ గైర్: _ భోజస్య కులం= భోజకులం, భోజకులస్య అజ్కూర 

ఇవ, ఆజు)రః డాఖి' జకులాజ్కూరః, 

భావము : 

భోజవంశమునకు నంకురమువంటి దముడు, ఒక (పదేశమునం దనగా 

తన తండి దృష్టికి గోచరముగాని చోట నలపక్షమున వచ్చిన 

మి తాదులతో పిహాస గోష్టిని సలుపుటకు తన [పజను కంటితో సెగ 
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es 

శ్రీహర్ష నైషధము 

చేసెను, ఇచ్చట పరిహాస పా[తులగు పట్టణములోని పముఖ వేశ్యలను 

నియోగించెను. ఆ పరిహాసములు శ్రేష-వ్యకో క్రి మున్నగువానితో నర్ధాన్త 
రములను |బకటించుట మున్నగునవి. వివాహమునందు చిన్నవారిలోనే 

పరిహాసములు సముచితములు గాన “భోజకులాజ్కుర*”” యని దమునికి 

విశేషణము చెప్పెను - “క్వచిత్ అని తం|డిదృష్షి గోచరము గానిచోట 

దీని నేర్చాటు చేయుటలోను, యువకులమధ్య పెద్దవారి దృష్టిపడని చోట 

దీనిని జరుపుటలోను జౌచిత్యము భావింపబడినది. అదే విధముగా 
మతియొకచోట, నలునితోడ వరయాత గావించిన నలపక్షమునకు 

జెందిన రాజలోకములను - భూలోకపు అప్సరసలా యనునట్టు దివ్య 

సౌందర్యముగల దాసీజనముతోడను, స్వెరిణులతో డను, సెరం| ధుల 

తోడను తదితరులగు విలాసవతుల తోడను, పురన్రీలతోడను, వేశ్యల 

తోడను, వడ్డెనలు( జేయించుచు భోజనములను గావింప జీసెనని 

యాశయము॥48॥ 

శో స కజ్ళి దూచే రచయను తే మనో 
పహార మత్రాజ్ల: రుచే ర్యథో చితం 

పిపాసతః కాంశ్చన సర్వతోముఖం 

తదాఒ౬ర్బ్సయనా మపి కామ మోదనమ్ 49 

. సః= కం. చిత్. ఊచే_ రచయన్తు- తే.మనోపవారం-ఆత- అజ్ఞ -రుచేః 

యథోచితం_ పిపాసతః.కాః. చన-సర్వతోముఖం- తదా-అర్పయనామ్- 

ఆపి.కామమ్-ఓదనమ్. 

అర్థము. సః=-ఆ దము(డు, క భ్చ్త్ =నలునిపక్ష మునకుజెందిన యొక నిగూర్చి 

(తనపరిజనముచే) ఊ చే= పలికెను, ఆజ్ఞ! = ఓయీ వరయా[తలో, 

బాల్గొనినవాడా! అత == ఈ భోజనపాతయందు, లేదా, అత == ఈ 

వడ్డన జేయువారిమధ్య(గాని, కాశ్చన -— కొందలు స్రీలు, (తవా 

నీయొక్క) రుచేః == ఆభిలావకు, యథోచితం=-జొచిత్యము నతి[క 
మింపక, తెమనోపహారం, తేమస = మజ్జగ పులుసు యొక్క 

ఉపహారం =సమర్పణమును, రచయన్తు = చేయదురుగాత; తథా =అశ్సే, 
కామం== వలసినంత, దాహముగల్లిన, తే. నీకు, సర్వతోముఖం == 
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జలమును, దదతు=ఇత్తురుగాత, పరిహాసపక్షమున-అత = ఈ వడ్డించు 

స్రీలమధ్య, కాశ్చాన=కొందలు స్త్రీలు, ఆజ్లరుచేః== స్తనములు, జఘన 

ములు మున్నగు నవయవముల యందలి యభిలాషకు, ఉచితం = తగి 

నట్టు, తే = నీయొక్క, మనోపహారం మనస్సు నపహరించుటను, 

రచయన్తు= చేయదురుగాత, తథా=అ'ప్రే, పిపాసతః== అధరమును ( 

బానము( జేయగోరిన, తేనీకు, కామమోదనం, కామ== మన్మ థునకు, 

మోదనం= హర్గమును కల్గించునట్టి, ముఖం -- ముఖమును, సర్వత ౩ 

అన్ని విధములుగను, అనగా సంపూర్ణభావముతో, అర్పయనాం= ఆర్చిం 

తురు గాత! 

వి. ఇచ్చట భోజనపక్షమునను పరిహాసపక్షమునను జెప్ప(బడిన యర్థములు 
రెండును (పకృతములుగాన కేవల పకృత శ్లేవ. 

సమాసములు : 

తోయనోవవోరం _ తేమనస్య ఉపహరః = తేమనోపహారః, తం: 

తేమనోపహారం. 

మనోవవోరం _ మనసః అపహారః = మనో౭పహారః, తం=చమనోప 
హారం. 

అజరుచోః - అజానాం రుచిః— అజరుచిః, తస్యాః అజరు చేః. 
౧ ౧ ౧ | ౧ 

యథోబితమ్ _ ఉచిత మనతిక్రమ్య=-యథోచితమ్, 

దీవౌనళలోః _ పాతు మిచ్చుః= పిపాసుః, తస్య = పిపాసతః 

నర్గ్వ౦తో ముఖం = సర్వతః ముఖం యస్య తత్ == స ర్వతోముఖం, 

తత్ ==సర్యతో ముఖం. 

రొమమోదనం _ కామస్య మోదనం 22 కామ మోదనం, తత్ కామ 

మో రాదనం, 

క 
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భావము : 

ఆ దమునియందలి పరిహాసమును శ్రైషభంగితో( బలువిధములుగా వర్ణించు 

చున్నాడు. ఆ దముడు వరునిపక్షమునకు చెందిన యొకనిని( జూచి “కరీయి 

మతమా! ఈ [పదేశమందున్న కొందు శ్రీలు దాహముగొన్న సీకు నుదకము 

నిత్తురు. అస్త నీయభిలాషకు( దగినట్లు మజ్జిగపులుసు వడ్డింతురు. ఆపే వలసి 

నంతటి యన్నమును వడ్డింపగలరు, కాన సుఖముగా భుజింపు” డని భోజనపక్ష 
మున భావము. 

పరిహాసపక్షమున- ఆ దము(డు వరునిపక్షమునకు( జెందిన యొక నిని 

జూచి యిట్టు చెప్పందొడగెను. ఈ వడ్డించు వనితలలో కొందు తమ స్తనములు, 

జఘనములు మున్నగు నవయవములను జూపుటవలన నీకభిలాషను. గల్లించిన 

వారై యథోచితముగా నీ మనస్సును హరింతురు గాత, అద్ది యధరపానముగోరిన 

లేదా చుమృనాదులను గోరిన నీకు నధరములు, నేతములు మున్నగు చుంబన 

స్థానములను జూపి వానితో మిక్కిలి యానందమునుగూర్చు తమ ముఖమును 

నొసంగుదురుగాత . పెక్కు చుంబనస్థానములు ముఖమునందే యుండుటవలన 

వారు ముఖమునే నీకిత్తురుగాత. 149 

శో, ముఖేన శేఒ(త్రోపవిశ త్వసా వితి 

(పయాచ్య సృష్టానుమతిం ఖలాహసత్, 

వరాజ్బభాగ 8 స్వముఖం మతోఒధునా 

స హి స్ఫుటం యేన కిలోపవిశ్యతే. 50 

ప. వి:ముఖన-తే-అ్మత -ఉపవిశ తు-అసౌ-ఇతి-. పయాచ్య-సృష్టానుమతిం-ఖలా- 

అహసత్ -వరాజభాగ ః- స్వముఖం-మత౩_ఆధునా - సః హి స్పుటం- 

యేన-కిల-ఉపవిశ్యతే. 

అర్థ ము:- హే వరయా। తిక =-వరుని పక్షమునకు( జెందిన వా(డా! అ= 

ఈ పజ్మ్మిుయందు, అసౌ==ఈ జనము, తే=నీ యొక్క, ముఖేన=ా 
ముఖముతో, ననగా సమ్ముఖమున, ఉపవిశతు == భోజనమునకై 
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కూర్చుండునుగాత, అనగా భోజనమునకై కూర్చుండ నిమ్ము, ఇతి== 
ఇట్లు, (పయాచ్య = |పార్థించి, సృష్టానుమతిం; సృష్ట ఒసంగ ( బడిన, 

అనుమతి = అనుజ్ఞ కల్గిన యొక వర పక్షమున. జెందిన వ్యకక్రిని, 

ఖలా==ఓక దుష్ట స్రీ, అహసత్ ==పరిహసించినది. హే=ఏలయనగా, 

' యేన=ాఏ సాధనముచేననగా, అవయవ |ప్రదేశముచే, ఉపవిశ్యతే-== 
కూర్చొనబడునో, సః== ఆవరాజ్జభాగ ము, అనగా గుహ్య (పదేశము, 

 ఆమునా=ాతన సమ్ముఖమున కూర్చుండ ననుమతి నొసంగిన యీ వర 

పక్షములోని వ్య క్రిచే, స్ఫుటం= స్పష్టముగా, స్వముఖం=తన ముఖ 

ముగా, మతః=సమానమైనదిగా సమ్మతమైనది. నీ యెదుట భోజన 
మునకై యీతడు కూర్చుండు ననుటకై “ముఖేన ఉపవిశతు'' అని 
చెప్పగా దానిలో “ముఖీని'యను పదమునకు, సమ్ముఖము = సమక్షము 

అను నర్థమునే (గ్రహించెను. కాని మోము అను నర్ధమును (గహింపలేదు, 
ఆ విధముగ సమ్ముఖ మను నర్ధమునే [గ్రహించి యాతనిని కూర్చుండ నిత 

డొప్పుకొనెను. అప్పు డా వకోక్తి నిపుణురాలగు నొక పరిచారిక, 

మోముతో. గూర్చుండుట కై యిత డనుమతి యొసంగినట్లు భావించి, 

కూర్చుండుటకు( దగిన శరీరావయవమైన గుహ్య పదేశ మితనికి మోముగా 

నుండుటకు సమ్మతమైనదా యని యిపహసించెనని యర్థము. 

వి :. “ముఖేన తేఒతోపవిశ త్వసౌ” అను నెడ ముఖళబ్దమునకు సమ్ము 

ఖము, ముఖము అను నర్ధద్వయము నాధారముగా( గొని పరిహసించుట 

వలన శేషాలజ్కారము. 
ఛు 

సమాసములు : 

నృ షానుమతిః-సృష్టా ఆనుమతిః యేన సః=సృష్టానుమతిః, తం = 

సృష్టానుమతిం, 

వోరాజుఖాగః-వరం చ తత్ అజం చ = వరాజం, వరాజస్య భాగ $= 
nN ౧ MN ౧ 

వరాజ్జభాగ 8. 

న్ధూముఖం-స్వస్య ముఖం = స్వముఖం. 

భావము : 

ఓయి వరపక్షమునకు( జెందిన యతిథీ ! ఇతనిని ఈ భోజన ప జ్ఞ. 

యందు నీకు ముఖముతో . ననగా సమ్ముఖమునందు గూర్చుండనిమ్ము. అని 
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ప్రార్థించి యనుమతి నొసంగిన యాయతిథిని, ఒక వకో_కి నిపుణురాలగు వనిత, 

ఏ గుహ్యభాగముచే( గూర్చుండుట (పసిద్ధమో, ఆ గుహ్యదేశమును ఈ యను 

మతి నొసంగిన వ్యకి, తన ముఖమునకు సమానముగా నున్న దిగా సమ్మతించెనా 

యని పరిహసించెను. ముఖముతో. గూర్చుండు మనగా సమ్ముఖమున ననగా 

సమక్షమున( గూర్చుండు మని యర్థము. కాని ముఖముతో. గూర్చుండుమని 
యర్థము వా_స్తవికముగా లేదు. కాని ముఖముతో. గూర్చుండనిమ్ము అనుచోట 
యథా శుతార్ధమును ““మోముతో( గూర్చుండుమని యా పరిచారిక చెప్పగా, 

దోనీ క శ్రే యని యంగీకరించి కూర్చుండుట కత డనుమతి నొసంగగా, నతడు 
ముఖముతో గూర్చుండుటకు సమ్మ తించెను గానం గూర్చుండుటకు సాధనమైన 

గుహ్య పదేశమును తన ముఖముగా నుండుటకు సమ్మతించెనని వకో క్తి 

కౌశలముతో వ్యాఖ్యానించి పరిహసించినదని యాథశయము ॥50॥ 

శ్లో యువా మిమే మె న్రితమే ఇతీరిణో 

గలే తథోకా నిజగుచ్చ ముకికా 
న భాస్యద స్తుచ్చగలో వదన్నితి 

న్యధత్త జిన్యాయ తతః పరాఒ౬ఒకృషతీ , 51 

ప. వి యువామ్ - ఇమే . మే - గ్రితమే - ఇతి. ఈరిణః-గలే-తథా - ఉ కా- 

మ నిజగుచ్చమ్ -ఏకికా-న = భాసి -అదః- తుచ్చగలః-వదన్ -ఇతి - న్యధత్త- 

జన్యస్య-త త ౩=పరా-ఆకృషత్ . 

అర్థము: ఇమే== ఈ, యువాం=మీరిటువురు, మే=ానాకు, స్ర్రీతమే== అధిక 
మైన స్రీలు, అనగా నితరులకంచె మిక్కిలి [పియురాం[డు, ఇతి = అని, 

ఈరిణః = చెప్పుచున్న, జన్యస్య = వరపక్షమునకు సంబంధించిన 

పురుషనియొక 3, గలే==క జ్ఞమందు, తథా= చెప్పిన [పకారముగా, 

ఉరా = చెప్పంబడిన, ఏకికా -- ఆ యిద్దటు ప్రీలలో నొక్కుతెయే, 

హేజన్య=ఓ వరుని మిత్రమా! అదః-= ఈ, “మీ రిద్దలు నాకు పయ 

తము” లనెడి మాటను, వదన్-_చెప్పుచున్న, ( త్వమ్ == నీవు ) తుచ్చ 

గలః=హారములు లేనందువలన కూన్యమగు కణ్బము గలవాడవగుచు, న 

భాసి = శోభింపవు. ఇతి=అని, (ఉకా = చెప్పీ), నిజం=ాతనదై న, 
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గుచ్చం== ముప్పది రెండు పీటలు గల హారమును, - న్వధత్త = 

ఉంచెను, తతః అట్టు హారమునుంచిన తర్వాత, పరా తు==మటి 

యొక స్రీయో, ఆదః=ా ఈ (“ఇమే మే”) యను నయ క్తమైన శబ్దమును 

వదన్ = చెప్పుచు, ఛగలః= మేకగా, నభాసి=-కానరావా ? “అనగా 

నిన్ను నీవు మేకనే చేసుకొనుచున్నావు , ఇతిజఅని, ఆకృషక్ == = 

ఆకర్షించెను. అనగా నీడ్చెను. 

వ్యాఖ్యా న్స నరము 

. ఇమే == = ఈ ఎదుటనున్న , 'యవాం == మీరిజువురు, మే=-నాకు, 

_ తేన== అకారణముచే, స్రితమే == మిక్కిలి పియురాండ్రె9న స్త్రీలు, 

ఇతి అని, ఈరిణః= సుతి చేయుచున్న లేదా, నాకు మీదుమిక్కిలి 

పియురాం|డు కండు అని పరిహాసముగా మాట్టాడుచున్న, జనస్య = 

వరపక్షమునకు( జెందిన జనము యొక్క, గలే=-కంఠ మునందు, తథా 

=వఏ విధముగా నీచే జెప్పంబడుచున్నదో, ఆ విధముగా చెప్పి, ఏకికా = 

వారిద్ద టీలో నొక్కతెయే, నిజగుచ్చం=ాతన హారముకు, రజ్జుస్థానము 

నందలి హారవిశేషముగా చెప్పి, న్యధ త = ఉంచెను. ఇతి = -ఇట్టగునా 

ఏమి ? హేజన్య= ఓ మ్మితమా ! త్యం= నీవు, అదః =- పూర్వము 

చెప్ప( బడిన, “ఇమే మే” అను పదమును, వదన్ = చెప్పుచు తు 

మజల, ఛగలకః=ా-మేకగా, న భాసి == [పకాశింపవా * తప్పక [పకా 

శింతువు. మరియు తుచ్చగలః, తుచ్చ= స్తనహన్యమైన, గలః క జము 

గలవాడై, న భాసి= |(పకాశింపవు. మేకకు కణ్ణమున _సనము లుండును. 

నీవు “ఇమే మే” యని మేకవలె నఅచుచున్నను, కభిమున స్తనములు 

లేనందువలన శోభింపవు, మరియు శ్రాడులెని కద్ధము గలవాడై శోభింపవు 

గావున, |త్రాటికి బదులు హారమును ధరించుచుంటివి కాన రెండువై పుల 

| వేలాడు హారమే కణస్తన స్థానమం దుండును గాత. తతఃాతర్వాత; 

పరా==మటియొక స్రీ |తాటినివలె నతని హారమునే పట్టుకొని మేకనువలె 
వానిని దూరమునకు లాగికొనిపోయెను. “మిమే మే”. యని యజచు మేక 

తాటిబే కణ్ధము న గట్టి లాగబడుచున్నది. ఆ విధముగా నితడును 

లాగ(బడుటచే పరిహాసము, మరియు రిక్తకణ్ధుండవై యనగా ఆ హారహన్య 

మైన కణ్ణము గలవాడవై కోభింపవని తనచెతియందున్న, గుచ్చం వూ 
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చిగుళ్ళపిడికిలిని, న్యధ త్ర=-దాని కణ్ఞమం దుంచినది. పరా==మటి 

యొక్కటియో, ఆకృషత్ ==నోటగట్టి నుంచిన మేకనువలె నాతనిని 
లాగనని పరిహాసము. మతియు ఇట్టు మమ్ములను “ఇమే మే న్రితమే' 

యని కొనియాడుచు, తుచ్చగలః = హారము లేనందువలన తుచ్చమగు 

గలః =కణము గల్లిన వాడవగు నీవు, న భాసి=కోభింపవు, ఇతి =ఇట్టు 

చెప్పుచున్నది, గలే =కభిమందు, హారం=హారమును పరితోషమువలన, 

న్యధ త్ర వా=ఊంచినదా యనిగాని యర్థము. లేదా మనయందలి _పేమచే, 

మీరిద్దజు నాకు మిక్కిలి | పియురాండు అని చెప్పుచు నీవు తుచ్చగలు 
డవై కోభింపవు, నేనుగూడ నిన్ను వరింపవలసిన దానను, అని వరణమాల 

యొక్క-_ స్థానమున హారమునే, న్యధత్త== వై చెను. మణి యొక్కతె, 
ఆతనిని. బట్టుకొని పరిహాసమను నేరముచే సమ్ఫోగము కొబికే లాగెనని 

యర్థము. లేదా “మిమేమే” యని పరిహాసపక్షమున, 'యువామ్' ఆను 

నెడ దిందువును( జార్చి “యువాియని స్వీకరించి ఏవం వదన్ = ఇట్లు 

చెప్పుచున్న, యువా=యువకుడవై న, ఛగలః మేక, లేదా, తారుణ్యము 

గల మేక యనిగాని యన్వయించుకొనవలణును , 

స్రితమే - అతిశయేన నస్రియౌా =న్రిత మే. 

నిజగుచ్చ్రం-= నిజ క్చాసౌ గుచ్చశ్చ=నిజగుచ్చః. తమ్ =నిజగుచ్చమ్ . 

వకీఠా-ఏకై వ=ఏకికా, 

తుచ్భ గల తుచ్చః గలః యస్య సః=తుచ్చగలః. 

భావము ; 

వరునిపక్షమున వచ్చిన యువకులలో నొక్క డచ్చట పరివేషణాదులు 
గావించుచున్న యిరువురు యువతులతో పరిహాసకేళికి దిగను. ఆ యువకు(డు 
ఆ యిటువురు స్రీలను నలచినవాడై మీ రిరువుణురును నాకు మిక్కిలి [పీయు 

రాడు అని అర్జము వచ్చునట్లు “యువా మిమే మే స్రితమే' యని పలికెను. 

అట్టు పలికిన యా యువకునిగూర్చి యా యిద్దలు న్ర్రీలలో నొక్కతె “యోయువ 



. షోడళ సర్గ 87 

కుడా! “ఇమే మే ఇత్యాడి మాట్టాడుచున్న సీవు హారహన్యకబ్ధుడవై కోభింపక 

యున్నావని చెప్పుచు తనక మందలి ముప్పది పేటలు గల్గిన గుచ్చమను హారము 

నతని కభమునందు వై చినది. ఆ విధముగ హారమువై బినపిదప మజియొక స్రీయో 

“మేమే అనెడి యయు క్రమగు శబ్దమును( జెప్పుచు సీవు మేకవై శోభించుట 

లేదు. “మేమే' యని మేక యజచుట |ప్రసిద్ధము కదా! అనగా నీవు నిన్ను 

మేకనుగాం జేసికొంటివి_అని చెప్పుచు లాగికొనిపోయినది. ఇది సంభోగమున 

కని సూచితము. 

మతియొక పక్షమున ; 

ఆ వరపక్షమునకు( జెందిన పురుషుడు ఈ నా యెదుటనున్న మీరిజు 

వురు స్ర్రీలును ఉత్తమ స్రీలు. మీవంటి న్రీరత్నము లెచ్చటను. జూడబడలేదని 
వారిని స్తుతి గావించెను. లేదా ఎదుటనున్న మీరిజువురును నాకు సంబంధించిన 
స్త్రీలు కండని పరిహాసవచనము. ఆ విధముగా పరిహాసము. జేయుచున్న యాతని 

కణ్లమున తన ముప్పదిరెండు పేటల హారమును (తాటికి బదులుగా వై చినదై 
క్వ మి[తమా | నీవు తొలుత “ఇమే మే అని యజచుచు మేకవై కోభించుట 

' లేదు. కాని మేకవలె నజచుచు మేకగనే ళోభించుచున్నావు. సీవు మేకవలె నజచు 

చున్నను మేళకుండెడి క ఖమందలి స నములు లేనందువలన గూడ నీవు మేక 

వలె శోభింప లేకయున్నా వు. మజీయు మేక కున్నట్లు సీక్రు క జమున (తాడు 

లేదు. అందువలనను నీవు శోభింపవు. దానికై నీవు హారమును ధరించినచో 

నదియే |వేలాడుచు మెడతాటివలెను మెడలోని స్త్వనమువలెను నుండ(గలదు, 

తర్వాత మజీయొక్క-తె, మెడ ్ యతాటివల తన హారమును వాని క జ్ఞమునందు వెచి 

వానిని మేకను లాగికొని పోయినర్తే చాల దూరము లాగికొని పోయెను. మేక 

““మిమేమే”” శ బ్రమును( జేయుచుండగా లాగికొని పోబడుచుండును. ఆవిధ ముగ 

నితడు లాగికొని పోంబడె ననుట యొక పరిహాసము. మణియ కంఠమున లేదా 

నోట గడ్డి మున్నగు నాహారము లేనందువలన నీవు మేకవలె శోభింప లేదని 

తలంచి నిజగుచ్చమును - తన చేతనున్న చిగురాకు గుత్తిని అతని నోట బు, 

వంతముగ పెట్టగా ఇంకొక స్రీ యాతనిని మేకను లాగికొని పోయినట్టు లాగికొని 
పోయెననియ పరిహాసము. ఇ్రై మా యిజువురిని. గొనియాడుచు హారము 

లేనందువలన తుచ్చమగు కణము గల్గిన నీవు శోభింపవని చెప్పుచు సంతోషవళ 
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మున నాతని కబ్బమున తనహారము నుంచియుండవచ్చు ననిగాని యర్థము, లేదా 
మాయెడ [పేమతో, మీరు నాకు మిక్కిలి (పియురార్మడ్రని చెప్పుచు, సీవు శూన్య 

కణము గలవాడవై శోభించుటలేదు. నేనుగూడ నిన్ను వరింపవలసి యున్నదని 
పుష్పమాలకు "బదులుగా హారమునే యొకతె వై చినది. . అప్పుడు మజియొకతె 
వానిని బట్టుకొని పరిహాసమును నెపముతో, సంభోగము కొజకే లాగికొని 
పోయెను. “మిమేమే” యను పరిహాస పక్షమున 'యువామ్' అను నెడ చివరి 
బిందువును జార్చి **ఏవం వదన్ యువౌ తరుణ శ్చగలః” అని ఇట్లు మాట్లాడు 

యువకుడు యౌొవనముగల మేక యను నర్భమున కనుగుణముగా నన్వయింప 
వలయును, ఇట్లు వివిధములగు నన్వయములతో న ర మీ cA క ముందు 

గ్రాహ్యము 1511 

ల్లో నలాయ వాల వ్యజనం విధున్వతీ 

దమస్య దాస్యా నిభృతం. పదేర్పితాం 

అహాసి లోకె ౩ సరటాత్. పటోజి వీ 
0 ' cee) 

భవేన జజాయతి లజి రంహనః. " నీ2 
యె య 

ప. వి;= నలాయ-వాలవ్యజనం -వి ధున్వతీ-.దమస్య _దాస్యా - నిభృతం - పదే 

అర్పితాం _ అహాసి-లోకై ః - సరటాత్ = పటోక్ష్మినీ - భవేన - జజ్ఞాయతి 

లజ్జ్ రంహసః. 

అర్థము. నలాయ =నలుని నికై.,వాలవ్యజనం = = చామరమును, విదున్వతీ == విసరు 

చున్న అనగా వీచుచున్న యొక'స్రీ, దమస్య=-దమయచ్చి సోదరుడైన 
దముని యొక్క, దాస్యా= పరిచారిక చే, నిభృ్భతం=ా రహస్యముగా, 
పదే =-పాదమునందు, అర్పితాత్ == ఉంచబడిన, జంఘాయతిలజ్జీరంహస రి 

J జంఘా = మోకాలియొక ౪; ఆయతి = పొడవును, లంఘి =అతి[కమించు 

నట్టి, రంహసః వేగముగల్లిన, అనగా మోకాలి ప్రెకెక్కె_డి వేగముగల్లిన, 
' సరటాత్ = తొండనుండి, భయేన=భయముచే, పటోజ్జినీ పట==వస్త్ర 

మును, ఉబ్బినీ=విడచుచున్న దై యనగా వస్త్రము లేనిదై, లోక = 
“జనులచే, అహాసి=-పరిహసింపబడినది, 
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సమాసములు : 

వటోజి నీ__పట ముజ తీతి--పటో బ్లినీ. 
ap య య 

వితొాయతిలడి రంధొన౭జజాయాః ఆయలిః=జజాయతి:, జజ్లా 
యు యి యె ఖు య్ 

యలేః లంఘి--జంఘాయతిలంఘి, జంఘాయతిలజ్లీ రంహః యస్య 

సః=జజ్ఞాయతిలజ్ఞి రంహః, తస్మాత్ == జంఘాయతిలక్ఞిరంహసః. 

భావము : 

ఒక త్రీ నలుని వింజామరతో వీచు చుండినది. అప్పుడు దముని దాసి 

గుట్టుగా నావింజామరముచే వీచు న్ర్రీయెక్క పాదముపై తొండను వదలి పెట్టినది. 
ఆది యా స్రీయొక్క_ మోకాలి పెకి 'దాకుటవలని భయముచే నామె వస్త్రము 

జారిపోయినది. దానివలన నామె నగ్నత నొందగా జనులందజు నవ్విరి. ఇది 

మొక. పరిహాసచేష్ట 1521 

శో, పురఃసలాజూల మదాత్ ఖలా బృషీ 
గ థి ౧ 

ముపొవిశతీ తత్ర బుజు ర్వరద్విజః, 

పున _స్తముక్రాప్య నిజామతే ర్యదాఒ 

= హసచ్చ పశ్చాత్కృత పుచ్చ త్యత్చదా,. రిల 

పవి, పురఃస్థలాజూలమ్-అదాత్ -ఖలా-బృషీమ్ - ఉపావిశత్ = తత _ బుజ్రుః= 

వరద్విజః - పునః - తమ్ - ఉత్టాప్య-నిజా ౬మతేః-వదా- అహసత్ -చ- 

పశ్చాత్ కత పుచ్చత[త్పదా. 

అర్థము : ఖలా == పోకిరియెన ఓక స్రీ, బృషీం == [వత మాచరింఛునట్టివారు 

కూర్చుండెడి దర్భాసనమును, పురఃస్థలాజ్ఞూలం;పుర ఃస్థ == ముందున్న ట్టి; 

లాజ్ఞూలం=డూ తోక కదిలగా (వరద్విజాయ == వరుని పక్షమునకు( జెందిన 
[బాహ్మణునకు) అదాత్ == ఇచ్చినది, త|త==-ఆ యాసనమునందు, 

బుజుః =సరశు(డై నట్టి ఆనగా నాన్రీయొక్క చాతుర్యమును, దెలియనట్టి, 

వరద్విజః= వరుని పక్షమునకు జెందిన |బాహ్మణు(డు, ఉపానిశత్ = 
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కూర్చుండెను, పునః == తర్వాత , నిజామతేః-నిజ =తనకు సంబంధించిన, 

అమతేః == అజ్ఞానమును గూర్చి, అనగా నేను తెలియక, తల! క్రిందుగా 

నాసనమును వై చితి నని తన యుజ్ఞానమును (గూర్చి, వదా == చెప్పుచున్న 

(సా) ఆ పోకిరియైన స్రీ; తం=ాఆ (బాహ్మఖణుని; ఉక్థాప్య = ఆసనము 

నుండి లేపి, పక్చాత్మృతపుచ్చత[త్పదా; పక్చాత్మృత = వెనుక కు 

మరలింపంబడిన, పుచ్చ=-తోక గల్గిన, తత్ ఆయాసనమును, పదా 

ఇచ్చినదై , అహసచ్చ=నవ్వినది. 

వ్రర౭న్థలాద్దూలన్ _ పురః తిష్టతీతి == పురఃస్థం, పురఃస్థం లాజ్జ్ఞూలం 

యస్మిన్ కర్మణి తద్యథా భవతి తథా==పురఃస్థలాజ్ఞూలమ్. 

వేరోద్నింజోః - వరస్య ద్విజః = వరద్విజః. 

నిజామతోః _ న మతిః=- అమతిః, నిజా చ సా అమతిశ్చ=-నిజామతిః, 

తస్యాః = నిజమలేః. 

వళ్పాళ్ కృతవుచ్భత (త్ఫోదా ఎ పళ్చాత్,. కృతః చై పళ్చాక్కృతః, 

పక్చాత్కృతః పుచ్చః యస్యా స్సా== పక్చాత్కృతపుచ్చా,పళ్చాత్మాత 

పుచ్చా చాసౌ సా చ= పళ్చాత్కృతపుచ్చతక్ , తత్ == పళ్చాత్కృత 

పుచ్చాం తాం పదదాతీతి =పశ్యాత్కృతపుచ్చత | త్పదా, తాం=పశ్చా 

త్కృతపుచ్చుత త్పదాం. 

భావము : 

ఒక పోకిరియెన త్రీ యతులు కూర్చుండెడి “బృసి” యను నాసన 

మును, ముందు దాతోక యుండునట్టుగా, వరునిపక్షమునకు( జెందిన |బాహ్మ 

ణున కొసంగెను. అమాయకుడగు నాబాహ్మణుండు ఆధూర్తురాలియొక్క కౌటిల్య 

మును, జాతుర్యమును( దెలియనివాడై దానిపై. గూర్చుండెను. తర్వాత నాన్రీ, 

ముందు తోకనుంచి యా“బృసి* యను నాసనమును( బజవినందులకు, దన 

యజ్ఞానమును( జెప్పుకొనుచున్న దై యా (బాహ్మఖణుని లేపి, యా యాసనము 

యొక్క తోకను వెనుకకు( (దిప్సి, దాని నతని కొసంగి నవ్వినది. ఏల యనగా 
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ఆ యాసనముయొక్క_ తోక ముందువై పున నున్నచో నాతని తొడలమధ్యకు నా 

యాసనపు తోక చొచ్చుకొనుటవలన నది యాతని రహస్యావయవముగా. గన 

బడునని యా తుంటరి స్రీ చేసినది, ఆ విషయ మతనికి తెలియనందువలన 

నా యాసనపు తోకను వెనుకకు మరలించి యాతనిని పశుతుల్యునిగా( జేసికది. 

వెనుక తోకకల్లినది పశువే గదా! ఈ|బహ్మ ణుడును నా యాసనముయొక ,.._ తోకను 

వెనుకకు మరలించుకొనుటవలన వెనుక తోకను ధరించినవా(డై పకుతుల్యుడుగా( 

జేయ(బడినవాడై యాతుంటరిస్రీయొక్క పరి హాసమునకు( దాతు డాయెనని 

యాశయము 1155811 

శో, స్యయంక థాభి ర్వరపక సు భువః 
యం 

స్టిరీకృతాయాః పదయుగ్య్కమ_నరా 

పరేణ పశ్చా న్నిభృతం న్యధాపయ 

ద్రదర్శ చాదర్శతలం హసన్ ఖల:. 54 

ప. వి. స్వయం-క థాభిః-వరపక్షసు భువః -స్థిరికృతాయాః _ పదయుగ్మమ్ - 

అ న్లరా-పరేణ-పళ్చాత్-నిభృ్భతం ల న్వధాపయత్ _దదర్శ - చ-ఆదర్శ 

తలం- హసన్ _ఖలః. 

అర్థము : ఖలః ==ఒక తుంటరి, స్వయం =తాను, కధథాభిః== ఇష్టులతోటి స్పా 

పములతో,  స్థిరీకృతాయాః = నిశ్చలముగా చేయంబడిన, వరపక్ష 

సు[భవః; వరపక్ష---వరుని పక్షమునకు( జెందిన, సుభువః= ఒకా 

నొక వ్రీయొక్క, పదయుగ్మ మంతరా- పాదముల జంటకు మధ్య 

భాగమున, పరేణ == మజియొక పురుషనిచే, పశ్చాత్ == వెనుక, 

నిభృతం= గూఢముగా, ఆదర్శతలం= అద్దము పె భాగమును ననగా వెల్ల 

కిల బెట్టిన యద్దమును, న్యధాపయత్ = ఉంచునట్టు చేసెను. హసన్ = 

నవ్వుచు; దదర్శ చ=చూచెను. ఆ యద్దమునందు వరాజ్జ పతిబింబము 

కనబడుట వలన హాసము కల్లినదని భావము, 

సమాసములు : 

వరవక్ష ను(భోవో -వరస్య పక్షః = వరపక్షః, వరపక్షస్య సు భూః=ా 
వరపక్షసు భూః, తస్యాః= వరపక్షసు భువః. 
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ని సి రీక్సతాయాః-అస్టిరా స్థి సిరా సమృద్యమానా కృతా == స్థీరీకృతా, తస్యాః 
= స్థిరీకృతాయాః 

వదోయగ్యం- పదయోః యుగ్మం=పదయుగ్మం.తత్ == పదయుగ్య్మం 

ఆదర్భతలం- ఆదర్శస్య తలం=ఆదర్శతలం, తత్ =-ఆదర్శతలం. 

భావము: 

తుంటరి యొకడు, తనంతట నిష్టలతో సల్హాపము చేయట యందలి 
యాస క్తిచే నొడలు మజచి యిటునటు కదలక నిలచియున్న వరపక్షమునకు 

చెందిన యొక యువిదయొక్క._ పాదముల జంటకు మధ్యభాగమున మజియొక 

పురుషునిచే వెనుభాగమున రహస ముగా నద్దమును వెల్లకిలగా నుంచెను. తర్వాత 

నవ్వసాగెను. ఏలయనగా పాదములకు రెంటికి నడుమ నద్దము నుంచగానే, యా 

యువిదయొక్క్ల వరాజ్ఞము అందు (పతిబించించుటచే పరిహాసము గావించెనని 

యాశయము॥॥5 శీ! 

A అథో పచారోద్దుర చారులోచనా 

విలాస నిర్యాసిత ధై ర్యసమ్బదః 

స్యరస్య శిల్పం వరవర్గవి(క్రియా 

విలోకకం లోక మహాసయన్ ముహుః,  §రి 

ప. వి. అథ - ఉపచారోద్దురచారులోచనా విలాస నిర్వాసితధై ర్య సమృదః-- 
స్మరస్య -9ల్పం- వరవర్గ వికియా విలోకకం - లోకమ్_-అహాసయత్- 

ముహుః. 

ఆర్థము: అథ == పిదప, ఉపచారోద్దురచారులోచనా విలాస నిర్యాసిత ధైర్య 

సమ్పదః, ఉపచార = సేవలయందు, ఉద్దుర == ఆస క్రి గల్గిన, చారు 

లోచనా == అందములై న న్మేతములుగల న్ర్రీల యొక్క, విలాస = 
విలాసములచే, నిర్వాసిత == తొలగింప(బడిన, ఖై ర్యసమృద:ః మై 

వై ర్యాతిశయముగల్లిన, _ స్మరస్య = మన్మథునియొక్క, శిల్పం = 

సృష్టి, అనగా మన్మథుడు గావించిన సృష్టియగు ' నతిసుందరీజనము, 
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వరవర్గ వి|క్రియావిలోకకం; వరవర్గ == నలుని పక్షమునకు(జెందిన 

_ రాజసమూహమునకు, విక్రియా = వికారము కల్లిందు నందగ తెలను, 

విలోకకం == చూచుజనమును, ముహుః -- పలుమాటు, అహో 

సయత్ = నవ్వింప( జేసినది లేదా, ఉపచార = పరి వేషణములయందు, 

ఉద్దుర== ఆస క్తిగల్గినవారును, చారుతోచనా = అందములై న నేత్రములు. 

గల యవతులయొక్క, విలాస =విలాసములచే, నిర్వాసిత = తొలగింప 

బడిన, ధైర్యస ంపదః= ధై ర్యసంపద గల్లిన, స్మరస్య = మన్మథుని 

యొక్క, శిల్పం =విలసితము, వరవర్గవి కయావిలోక కం; వరవర్గ == 
వరునిపక్ష మునకు ( జెందిన రాజలోకముయొక్క_, వి|కియా=వికారమును, 

విలోకకం=చూచునట్టిజనమును, ముహుః = పలుమాలటు, అవోసయత్ = 

నవ్వించెను. 

ఉణవబార గో ద్దురచాడలోబనా బిలాన నిర్మా నీతొ దా ర్క నంవద౭ = ఊప 

చారేషు ఉద్దురాః = ఉపచారోద్ధురాః, చారూణి లోచనాని యాసాం తాః = 

రారులోచసాః, ఊపచారోద్దురాశ్న తాః చారులోచనాశ్చ = = ఉపచారోద్దుర 
చారులోచనాః, ఉపచారోద్ధురభారులోచనానాం విలాసాః =ఉపచారోద్దుర 

చారులోచనావిలాసాః, ఉపచా రోద్దురబారులోచనావిలాశె సెః నిర్వాసితా, ఉప 
చారో ద్ధురచారులోచనావిలాస నిర్వాసితా, ధెర్యస్య సంపత్ = ధై ర్యసంపత్, 

ఉపచారో ద్ధురచారులోచనానిర్వాసి తా, ధైర్యసంపత్ యేన సః, ఉపచారో 

ద్ధర చారులో చనావిలాసనిర్వాసిత ధై ర్యసమృత్, తస్య = వ ఉపచారోద్ధుర 

చాఠులోచనావిలాననిర్వాసిత ధైర్యసంపదః. 

పోరోన్యం వర్గః=వఠవర్గః, వరవర్గస్య వి క్రియాః =వరవర్గవి క్రియాః, 
వరవర్గవిక్రియాణాం విలోకకః 8హవర వర్తవి|కియావిలోకక 8, తం=వర 
వర్గవి కియా విలోకకం. 

భావము : 

ఇంతవరకును కామవిలాస రహిత పరిహాసములు జరిగినవి; పక్చోతము 

కామవిలాసముతో గూడిన పరిహాసములు వర్ణింప (బడుచున్నవి.. 
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నలపక్షమునకు( జెందిన రాజలోక మునకు నచ్చటి పరిచారక స్రీలు మిక్కి-లి 

కామవికారమును( గల్లించుచున్న వారై యచ్చటి (పేక్షకులగు నలపక్షపురా జులను( 

జూచి నవ్వింపసెగిరి. ఆ స్రీలు కటాక్షములను( [బసరింపంజేయుచు, తమ 

యనురాగమును వెల్రడిపఅచునట్టివియు ,|పితితో చూచుటయం దాస క్రి కల్లినవియు, 

మిక్కి లియందములై న నే తములుగలవారై , కడకంటిచాపుల( _ బర్వుటచే 
విలాసవంతులగు పురుషుల  ధ్రైర్యసంపదను తొలగింప(జేసెడి మన్మథుని 
సృష్టికౌశలరూపముగల యతిసుందరీమణులుగా నున్నారు. అట్టి సుందరి 
మణులు వరునిపక్షమునకు( జెందిన విలాసవంతులకు గల్గునట్టి మన్మథ వికార 

ములను6 జూచుచుండు జనులను నవ్వింపజేయుచుండిరని భావము. అనగా నచ్చటి 

పరిచారికల సౌందర్యవిలాసదర్శనముచేత నలునిపక్షపు రాజలోకమునకు 

మన్మథవికారములు కల్షినవని యాశయము. 1॥55॥ 

లం తిరోవలద్వ_కిసరోజనాలయా 

స్మితే స్మితం యజ్టలు యూని బాలయా 
తయా తదీయే హృదయే నిభాయ తత్ 

వ్యధీయతాఒసము ఖ్మలక్ష్య వేధితా. 56 

ప.వి. తిరోవలద్వ క్ర నరోజనాలయా __ స్మితే = స్మితం -- యత్ - ఖలు - 

యూని - బాలయా _ తదీయే - హృదయే -నిఖాయ తత్ _ వ్యధీయత - 

అసమ్ముఖలక్ష్య వేధితా. 

అర్థము: తిరోవలద్వ క9 సరోజనాలయా; తిరోవలత్ = అడ్డముగా |తిప్పబడి 

నట్టి, వ క9సరోజ == ముఖపద్మ మునకు, నాలయా = కాడవంటి కంఠము 

గల్లిన, బాలయా  ఒకయువతిచే, యూని == ఒక యువకు(డు, స్మితే 

సతి== మందహాసముచేయగా, యత్ = ఏ, స్మితం, ఖలు=-చిణునగవు 

నవ్వుట ఆనగా సిగుచే ముఖము] తిప్పుకొని, ఏహాస్యము చేయంబడినదో, 

తయా == ఆయువతిచే, తదీయే == ఆచిజునగవు నవ్విన యువకునికి 

సంబంధించిన, హృదయే — హృదయమందు, తత్ -- ఆచిజయునగవు, 

నిఖాయ=ా గాఢముగా? (బవెశించి, అసమ్ము ఖలక్ష్యవేధితా; అసమ్ముఖ 
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=పార్మ మందున్న, లక్ష్య = గుటీని, వేధితా=-కొట్టుట, (తనకు) 

వ్యధీయత = విధింప(బడినది. ఆచిణునగవు, ఆమె (పక్కనున్న గుణిని 

గొట్టు బాణముగా నేర్పడినది. 

తిరో వోలద్భర క్త నరో జనాలయో.తిరః, వలత్ -_ తిరోవలత్, వక్త 

మేవసరోజం=- వ క్ర్రసరోజం, వ కరిసరోజస్య నాలం = వ కిసరోజ 

నాలం, తిరోవలత్ వ కసరోజనాలం యస్యాస్సా = తిరోవలద్య కి 

సరోజనాలా, తయా -తిరోవలద్వ కసరోజనాలయా. 

అనమ్బుఖ లక్యవోధితా - న సమ్ముఖం== అసమ్ముఖం ఆసమ్ముఖం చ 

తత్, లక్ష్యం చ = అసమ్ముఖలక్ష్యం, అస మ్ముఖలక్ష్యస్య వేధితా -- 

అసమ్ముఖలక్ష్యవేధితా. 

భావము : 

ఒకానొక యువకుడు ఆనురాగముతో నొక యువతిని. జూచి చిలు 

నవ్వును నవ్వగనే, ఆ యువతి తన ముఖకమలనాళమును నడ్డముగా తిప్పి 
గావించిన చిజునగవ వాని హృదయమునందు నాటుకొనినదై యా యువతికి 
పక్కనున్నట్టి లక్ష్యమును ననగా నేరుగా నెదుటలేని లక్ష్యమును గొట్టునట్టి 

సామర్థ్యమును గల్పించినది. పరాజ్యుఖమైన గుణీని గొట్టుట విలుకాని నై పుణ్య 

మును( శాటును. ఆ యువకు(డు తాను తన యనురాగమును వెల్లడి. గావించు 

టకై యువతిని. జూచి చిలునగవు6 గావించెను. అప్పు డా యువతి చిటునగవు 

గావించి సిగ్గుచెందగా నప్పు డామె తనయెడ ననురక్ష్తురాలని నిశ్చయించుకొనిన 

యా యువకుని, ఆమెయొక్క చిజునగవే కామబాణమై పీడించినదని భావము. 

ఆమె బాల్యయావనమధ్యస్థురాలు గాన నామె సమ్ముఖముగా చిబునగవును( 

గావించలేకపోయినది. |పౌఢయైనచో నెదుటనే నవ్వును. కాన నా యవతి 

(పక్కగా తిరిగి గావించిన చిజబునగవు, ఆ యువకుని హృదయమున బాణము 

వలె నాటినదని యాశయము. 1॥56॥ 
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౩౩ కృతం యదన్యత్ కరణోచి తత్య జా 
దిద్భకత్లు చతు ర్యదవారి కబాలయా 
హృద _స్పదీయస్య తదేవ క్రామ్సుశే 
జగాద వారా మఖిలాం ఖలే ఖలు, ల్ 

అర్థము: క రణోచితత్యజా, కరణ = క్రియకు, ఉచిత == తగినదానిని, ననగా క ర్తవ్యమును ననగా పరివేషణాదికమున్సు, త్యజా == విడచుచున్న, బాలయా = ముందు, జెప్ప(బడిన యువతిచ, అన్యత్ = వేయ (గూడనిది, 

మజలించుటయను రెండే, తదియస్య _- ఆ యువతికి సంబంధించిన, హృదః = హృదయమునకు, అఖిలాం== సమ గమైన, వారాం-. సమాచారమును, ఖలే= ధూర్తుడై న, అనగా నింగితాదులచే నభి పాయ 

నా యువతికి నితరునియం దాస క్రిని తనవై పునకు జూపనీయక్ష దృష్టిని మటీయొక వైపునకు మజలించుటవలన లజ్జను నూపాంచి యాపె తన యెడ నాసక్తురాలై సిగ్గుపడియున్నదని యా కాముకుండ్తు ఊహించెనని యర్థము, _ 
సమాసములు : 

తరజో బితోత్ఫోం జా = కరణస్య ఉచితం --కరణోచితం, కరతభోచిత్రం త్యజతీతి == కరజోచిత త్యక్ర్, తయా =కరజోచితత్యడా, తదీయన్య -తస్యాః ఇదం తదీయం, తస్య == తడీయస్య, 
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భావము : 

ఆయువతి చేయవలసిన పరివేషణాదులను. జేయకయుండుటవలనను, 

మజొకనిని. జూడ నిచ్చగల కంటిని మజియొకవై పునకు మణలించుటవలనను, 

ఆమెహృదయమందలి సమ్మగభావము నాధూర్వడగు కాముకుడు తెలిసికొ 

యామెకు తనయందు నాస క్రి యన్నదనియు నలదువలననే నామె సిగ్గు! జెంది 

తనదృష్టిని మజియొకవై పునకు మరలించినదనియు నూహించుకొనెను. 1851 

శ జలం దదత్యాః కలితానతే ర్కుఖం 

వ్యవస్యతా సాహసికేన చుమ్బితుం 

పదే పతద్వారిణి మందపాణినా 

(ప్రతీకితోఒన్వేక్షణవజ్బునకణ:. ల$ 

ప, వి; జలం-దదత్యాః-కలితా నతేః- ముఖం- వ్యవస్యతా-సాహ సి కేన_చుమ్బితుం 

పదే-పతద్వారిణి-.మందపౌణినా -,పతీక్షితః- అన్యేక్షణవజ్చానక్షణః, 

అర్థము: = జలండా ఉదకమును, దదత్యా =పోయుచున్న, (కావుననే) కలితానతేః, 

' కలిత =చేయంబడిన, ఆనతేః =శరీరమును వంచుట గల్గిన యొకానొక శ్రీ 

యొక్క, ముఖం =మోమును, చుమ్బితుం = ముద్దు వ పెట్టుకొనుటకు, వ్యవ 

స్యతా=|పయత్నించుచున్న, (కావుననే) మన్గపాణినా =నీటిని(దీ సికొనుట 

యందు నాలస్యము వహించిన హస్తము గల్గిన, సాహసికేన =వివేచన 

లేనట్టి ఒకానొక కాముకునిచే, పదే=తన పాదము, పతద్వారిణి. సతి; 

పతత్ =జారుచున్న, వారిణి సతి=ముద్దుపెట్టుకొనుటకున్న యాస క్రిచే 

నాలస్యము జరుగుటకు తనపాదముపై మెల్పమెల్లగా నీటిని వదలుచుండగా, 

అన్యెక్షణ వఇఖ్బునకణః, అన్య =ఇతర జనులయొక్క_, ఈక్షణ=దృవ్షిని, 

వఖ్బున =వంచించుటకు, శణకః=సమయయు, | పతీక్షితః=ఎదురుచూడ 

బడినది, 

ఛి 



కోలితానోతోః_కలితా, ఆనతిః యయా సా=కలితానతిః, తస్యాః=కలితా 
నతేః. 

_ సావానిశేన- సహసా కృతం =సాహసం,సాహ సే [పవృ తః=సొహసిక 8, 

తేన=సాహసికేన,. | 

వళద్వారిణీ-పతత్ వారి యస్మిన్ తత్ =2పతద్వారి, తస్మిన్ =-పతే 

ద్వారిణి, 

మన్దవొణోనా - మనః పాణిః. యస్య సః మన్దపాణిః, తేన=మన్ద 

వాజీనొ, 

అన్య కణవఖ్బా నక్షణః- అన్యేషా మీక్షణాని== అన్యేక్షణాని, అన్యేష 

అన్యేషణ వష్బునక్షణః. 

భావము : 

ఒక యువతి వంగి నీరు నిచ్చుచున్నది. ఆ న్రియొక్క ముఖము తన 
క ౭టుబాటుగా నుండుటవలన దానిని చుంబనము చేయుటకు నాత 'డామె పోయి 

_ నీటిని [గహించుటకు తనహ స్తము నుపయోగించుటలో విలమృము జేయు 

చుండెను. లేదా తన హ స్తములోని (వేళ్ళలో సందులు వచ్చునట్టు చేసి నీటిని 
(తాగు నెపమున జారవిడుచుచుండెను. ఇట్టు చేయుటచే కొంత తడవు ఏర్పడును 
గాన నామెను సమయము. జూచి ముద్దిడుకొనవచ్చునని యతని యుద్దేశము. 

అట్టి సాహస కృత్యమునకు దిగిన యాకాముకు(డు నీటిని తాగిన పిదప, శెంకను 

తడవును సంపాదించుకొనుటకై యామె నీటిని పోయుచుండగా దానిని తనచేతి 

(వేశ్చ సందులనుండి పాదముల మై బడునట్టు చేయుచు నామెను ముద్దిడుకొను టకు 
నా పజ్తిియందలి జనుల దృష్ట మజియొక వైపునకు మజలుటకై యెదురు 

చూచుచుండెచు. అనగా నతని పక్కనున్న జనులు మజియొక వై పు చూచుచున్న 

తరుణమున నాతడా యువతిని ముద్దిడ గోరి యుండె నని భావము. ఆ యువతి 

పోయు నీ రొకపక్షమున(? దాగుటక నియ మజియొక పక్షమున పాదములను, 
గడుగుకొనుటకని యు భావింపవలసి యున్నది॥5681 
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ో॥ యువాన మాలోక్య విదగ్గశీలయా 
స్వపాణి పాథోరుహ నాలనిర్మితః, 

గ్ల థోఒపి సథ్యాం పరిధిః కలానిధౌ . 

దధా నహో తం (పతి గాఢబంధతామ్, 59 

బి, 'యువానమ్ - ఆలోక్య - విదగ్ధశీలయా - -స్వపాటి పాథోరుహనాల 

నిర్మితః- - ్లధః- అపి = సఖ్యాం = పరిధిః= కలానిధా = దధౌ-అహోం. 

"తం - పతి - గాఢబంధతాం. 

ఆర్థము, విదగ్గకిలయా. విదగ్గ ==-గడుసు(దనము గల్గిన, శీలయా== స్వభావము 

గల్గిన, కయాచిత్ = ఒకానొక, తరుణ్యాజ యువతిచే, యువానం= 
“ఒకానొక యువకుని, ఆల్ రోక్య == చూచి. కలానిధౌ గీతము, వాద్యము. 

మున్నగు నలువది నాలుగు కళలయందు నిధియైన, సథ్యా= చెలికత్తె 
యందు, పతా న్లరమున, సథ్యాం=ా చెలిక తెయొక్క_ రూపముననున్న, 

కలానిధౌ = చం[దునియందు, స్వపాణి పాధోరుహనాల నిర్మితః, 

స్వ==- తనయొక్క, పాణి=హ స్పములనెడి లోదా భుజములనెడి, పాథో 

రుహనాల= పద్మపు కాడలచే, నిర్మితః=నిర్మింప(బడిన, ఆనగా నా 

యువకుని నాలింగించుకొనుటకై చేయ(బడిన, పరిధిః= చెలిక త్రెను తన 
భుజములతో చుట్టి పట్టుకొనుటకైన వలయము అనగా చెలిక త్రెను, 

కౌగలించుటకై న వలయము, పకా నరమున, పరిధిః==చందునిచుట్టు 

నేర్పడు పరివేషము, శ్రథోఒ౬పి==శిథిమైనను, తం |పతి=-ఆయువకుని 
గూర్చి, గాఢబంధతాం=బీగువై న కాగలింపును, దధౌ == పోషించెను. 

ఆమె చెలికత్తెను తన భుజములతో చుట్టి పట్టుకొని చేసిన కౌగలింపు, 

ఆ యువకునకు గా ఢాలిజ్ఞన సుఖమును గల్లించినదని యర్థము. ఆనగా 

నా యువతి తన్ను, కౌగిలింపగోరి తనకోరికను సూచించుటకై చెలి 

కత్తెను కౌగలించెనని యర్థము. 

వి. చెలిక త్తెను. గౌగలించుటచే, నా యువకునకు గాఢాలిబ్లనసుఖము 
కల్గుట యసజ్లతము కాన కార్యకారణములకు భిన్నములై న యథికరణము 
లున్న చో నది యసజత్యలజా,రము. 

౧ 



కతలితానతోః-కలితా, ఆనతిః యయా సా=కలితానతిః, తస్యాః=కలితా 

నతేః. 

' సావొనీశేన సహసా కృతం=సాహసం,సాహసే పవృ తః =సాహసికః, 

తేన= సాహసి కేన, 

వతద్నాంరిణీ-పతత్ వారి యస్మిన్ తత్==పతద్యారి, తస్మిన్ == పత 
ద్వారిణి. 

మన్లపౌణినా - మన్దః పాణిః. యస్య సః==మన్గపాణిః, తేన == మన 

పాణినా, 

. అన్యోక్షణ వ్యా నక్షణః- అన్యేషా మీక్షణాని== అన్యేక్షణాని, అన్యేక 

ణానాం వజ్బునం= అన్యేక్షణవబ్బునం, అన్యేక్షణవజ్బునే క్షణః = 

అన్యేక్షణ వజ్బానక్షణః. 

భావము : 

ఒక యువతి వంగి నీరు నిచ్చుచున్నది. ఆ స్రీయొక్క ముఖము తన 

క ౭టుబాటుగా నుండుటవలన దానిని చుంబనము చేయటకు నాత : డామె పోయి 

నీటిని [గహించుటకు తనహ స్తము నుపయోగించుటలో విలమృము జేయు 

చుండెను. లేదా తన హస్తములోని [వేళ్ళలో సందులు వచ్చునట్టు చేసి నీటిని 
(తాగు నెపమున జారవిడుచుచుండెను. ఇట్టు చేయుటచే కొంత తడవు ఏర్పడును 

గాన నామెను సమయము. జూచి ముద్దిడుకొనవచ్చునని యతని యుద్దేశము. 

అట్టి సాహస కృత్యమునకు దిగిన యాకాముకు(డు నీటిని (లాగిన పిదప, శెంకను 

తడవును సంపాదించుకొనుటశై యామె నీటిని పోయుచుండగా దానిని తనచేతి 
వేళ్ళ సందులనుండి పాదములపై బడునట్టు చేయుచు నామెను ముద్దిడుకొను టకు 

నా పజ్తయందలి జనుల దృష్టి మజియొక వైపునకు మజలుటకై యెదురు 

చూచుచుండెచు. ఆనగా నతని పక్కనున్న జనులు మజియొక వె పు చూచుచున్న 

తరుణమున నాతడా యువతిని ముద్దిడ గోరి యుండె నని భావము. ఆ యువతి 

పోయు నీ రొకపషమున. దాగుటక నియమ జయొక పషతమున పాదములను, 

గడుగుకొనుటక నియు భావింపవలసి యున్నది॥€8॥ 
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శ్లో] యువాన మాలోక్య విదగ్దశలయా 

స్వపాణి పాథోరుహ నాలనిర్మితః, 

శ థోఒపి సథ్యాం పరిధిః కలానిధ" ee 

దధా వహో తం (పతి గాఢబంధతామ్, 59 

న్, బి. యువానమ్ _ ఆలోక్య - విదగ్ధశీలయా - ' స్వపాజీ పాథోరుహనాల 

నిర్మితః ఎ శ్రధః- అపి - సఖ్యాం = పరిధిః. కలానిధె = దధౌ-అహో. 

తం (పతి - గాఢబంధతాం. 

ఆర్థము. విదగ్ధశీలయా-విదగ్ధ = గడుసుందనము గల్గిన, శీలయా = స్వభావము 

గల్గిన, కయాచిత్ == ఒకానొక , తరుణ్యా== యువతిచే, యువానం= 

ఒకానొక యువకుని, ఆలోక్య == చూచి, కలానిధౌ ==గీతము, వాద్యము. 

మున్నగు నజువది నాలుగు కళలయందు నిధియైన, సఖ్యా= చెలిక త్ర 

యందు, పతా న్రరమున, సఖ్యాం= చెలిక తెయొక,_ రూపముననున్న, 

కలానిధె = చందునియందు, స్వపాణి పాధోరుహనాల నిర్మితః, 

_స్వ==తనయొక్క, పాణి == హ_సములనెడి లోదా భుజములనెడి, పాథో 

రుహనాల= పద్మపు కాడలచే, నిర్మితః =నిర్మింప(బడిన, ఆనగా నా 

యువకుని నాలింగించుకొనుటకై చేయంబడిన, పరిధిః= చెలికత్తెను తన 
భుజములతో చుట్టి పట్టుకొనుటకై న వలయము అనగా చెలిక తెను, 

కౌగలించుటకై న వలయము, పక్షాన్తరమున, పరిధిః==చందునిచుట్టు 

నేర్పడు పరివేషము, శ్లథో౭_పి=- శిథిమైనను, తం _పతి==ఆయువకుని 

గూర్చి, గాఢబంధతాం=ాబీగువై న కాగలింపును, దధౌ == పోషించిను. 

ఆమె చెలికత్తెను తన భుజములతో చుట్టి పట్టుకొని చేసిన కౌగలింపు, 

ఆ యువకునకు గాఢాలిజ్ఞన సుఖమును ( గల్గించినదని యర్థము. ఆనగా 

నా యువతి తన్ను, కౌగిలింపగోరి తనకోరికను సూచించుటకై చెలి 
క తిను కౌగలించెనని యర్థము. 

వి. చెలిక త్తెను. గౌగలించుటచే, నా యువకునకు గాఢాలిబ్లనసుఖము 
కల్గుట యసజ్ఞతము కాన కార్యకారణములకు భిన్నములై న యఛికరణము 

లున్నచో నది యసజ్లత్యలజ్కారము. 
౧ 
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శిథిఅమగు( గౌగలింపులచే గాడబరిధత్య మేర్చుడుట విషమముకాన విష 
మాలజ్కరము ఈ రెండ లజ్కారములకును సజ్కారము. 

భావము : 

గడుసుక త్తెయగు సుందరి ఒక యువకుని జూచి యాతనిని దృఢముగా 
గౌగలించుకొనుటకై తన యధిలాషను సూచించుటకొజకు, చతుః 8షష్టికళలకు, 

నిధియగు తన చెలిక _త్తెపె షోడశకళలకు నిధియె చెలిక త్రెవలె నాచరించు చం[దు 
నిపె తన బాహువులనెడి తామరకాడలచే పరివేష్టనమును (చుట్టి కట్టుకొనుటను) 

చం[దుని చుట్టు పరివేషమువలె చేసినది. ఆ యువతి తం|దుని చుట్టును పరి 

వేషము వేసినట్టుగా తన చెలిక తెను తన బాహువులతో పరివేష్టించి కౌగలింపగా 
నా యువకునకు గాఢాలింగనసౌ ఖ్య మేర్చ్పుడినది. ఈ విధముగా నామె తన 

చెలికత్తిను కౌగలించుటచే తన కా యువకుని కౌగలించుటవలని సుఖమును 
తాను కౌగిలించుకొనుట వలన నా యువకునికి సుఖమును గల్గినవి. ఆమె యా 

చెలికత్తెను చేసిన కౌగిలింపు వదలుగా నున్నను నా యువకుని విషయమున నది 
దృఢముగనే యుండినది. ఆ యువతి తన బాహు మృణాలములతో కలానిధి 
యైన చెలికత్తెను. గౌగలించుకొనుట, చందు. డనెడి మ్మితుని. జుట్టు తన 

బాహు మృణాలముల తో బరివెష్టించి, చేయంబడిన పరివేష్టనముగా నైనది. ఆ 

యువతి యా యువకుని జూచి యట్లు తన చెలిక తెకుం గావించిన పరివేష్టన 
మతనిని నా విధముగా చేసిన బత డన్వయించుకొన (గల్లెను. కలానిధియైన 

చందుని పరివేష్టనముతో రూపించుట వలన నా యువకుడు కలానిధియగు 
చందునితో రూపింప(బడుట యేర్పడుచున్నది 1591 

లా. నత్మభువః స్వచ్చనభానుబిమ్బన 

చ్చలేన కో2_పి స్పుటక కమ్బ్పకల్జకః, 

పయో దదత్యా శ్చరణే భృశం తతః 

స్మరస్య చాణె ౩ శరణ న్యవిక్షత, 60 అ ఆ 
చ 

౮ 

ప.వి:- నత్మభువః-స్వచ్చనఖానుబిమృనచ్చలేన -క ః- ఆపి - స్ఫుటకమృకజ్దకః- 

పయః-దదత్యాః-చర డ-భృశం-క్షతః-స్మరస్య-బాజై ౩-శరణే-న్యవిక్షత 
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అర్థము:- స్మరస్య == మన్మథునియొక్క-,బాణై 8 = బాణములచే, భృశం== 

మిక్కిలి, తతః గాయపరుప( బడినట్టున్న (కావుననే), సృుటకమృ 

క జ్ఞక 8, స్ఫుట==స్సష్టములళై న, కమ్ప == వణకు, కజ్బక ==పులక ము 

లను సాత్తి్యక భావములు గల్గిన, కో పి=- ఒకానొక యువకు(డు, 

పయః=- పాలను, లేదా జలమును, దదత్యాః=-ఇచ్చుచున్న, అనగా 

..ఒృవడ్డించుచున్న,. నత [భువః = ఒకానొక సుందరియొక్క, స్వచ్చనఖాను 

_ _ బిమృనచ్చలేన; స్వచ్చ =నిర్మలములై న, నఖవ=గోక్ళియందు,'' అను 
బిమృున = పతిబింబించుటయను, ఛలేన== వ్యాజముచే, చరణే = పాదము 

లనే, శరణ = రక్షక ములుగా, న్యవిక్షత == |పవేశించెను. 

= సకల ష్రువతిగోళ్ళయందు. (పతిబింబించుట యను వ్యాజి ము 

“ఆమె 'పాతములను శరణు( జొచ్చెనో యని భావించుటవలన నపహ్న 

“ముతో గూడిన యు|త్పేక్ష. వ్యష్దాక మును, ద్రియోగించనందువలన నది. 

గమ్యము, 

. న్ధూభ్భశథానుభిమృశచ్భలేన__ స్వచ్చాశ్చ తే నథాశ్చ == స్వచ్చనథాః, 
= స్వచ్చనఖషమ అనుబిమృనం స్వచ్చనఖానుబిమ్ననం. _స్వచృనథఖాను 

బిమృనస్య ఛ ల౦== స్వచ్బనథాను బిమృనచ్చలం, లేన స్యచ్చనఖాను 

బిమృనచ్చలేన. 

న్యు బతోమ్మ) కోబ్దక్ 2 కమృశ్ళ కల్ణుక కశ్చ =కమ్చక్ద స్ఫుటౌ 

కమృకజ్జకౌ యస్య సః స్ఫుటకమ్పకజ్ఞకః 

భావము : 

ఆప జట్లలో నొక యువకు (డు మన్మథబాణములచే మిక్కిలి కొట్టబడిన 

వాని వలె శరీరమున స్పష్టముగా గానవచ్చు వణకు పులకములు గలవాడై 

పాలనో లేక యుదకమునో వడ్డించుచున్న యొకానొక సుందరియొక్క్ల స్వచ్చము 
లైన కాలి గోళ్ళయందు |పతిబింబించుట యను నెపమున నామెయొక్క_, పాదము 
లను శరణు(జొచ్చెనో యను నట్టుండెను, | . 160! 
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ముఖం యదస్మాయి విభజ్య సు[భువా 

(హియం యదాలమ్మ్య నతాస్య మాసితమ్। 

అవాది వా యన్మృదుగదదం యువా 

తదేవ జ[గాహ తదా పిలగ్నక మ్. | (1 

ప. వి. ముఖం-కక్ -అస్మాయి- విభజ్య-సుభువా-|పీయం- యత్ ఆలమ్బ్య ఆ 

నతాస్యమ్- ఆసితం- అవాది- వా-యత్ = మృదు. గద్దదం-యువా - తత్ = 

_ఏవ-జ(గాహ-తదా ప్రిలగ్నకం. 

అర్థము; సుభువా=ఒకానొక సుందరిచే, ముఖం== మోము, విభజ్య=కుటిలము 
గావించి, లేదా చిట్టించి, యత్ ఎందువలన, అస్మాయి = నవ్వ 

బడినదో, తథా=-అ్లే, [పహియం=ా సిగ్గును, ఆలమ్బ్య=- పొంది, 

యత్ = ఎందువలన, నతాస్యం, నత = వంచబడిన, ఆస్యం == మోము 

గల్లునట్టుగా, ఆసితం=ఉండుట యేది గలదో, తథా =అ క్రై, మృదు = 

మెల్లగా, గద్గదం=-అస్ఫుటాక్షరములు గల్గునట్టుగా, యత్ = ఏది, 

ఆపాది వా = చెప్పంబడినదో, యువా = ముందు. జెప్పబడిన యువకు(డు, 

తదేవ --ఆమూటినే, యనగా ముఖమును వికృతము( గావించి నవ్వుట, 

సిగ్గుతో తలవంచుకొని యుండుట, మెల్లగా, కొతుకుతో మాట్లాడుట 

యను నీమూటనే, తదాపౌ==ఆమెను పొందుటయందు, లగ్నక == 

జామీనుగా ననగా (ప్రమాణముగా, జ[గొహ=2=|గహించెను, అ విధమగు 

ననురాగమును వెల్లడి పజచుట వలన నీమె నాయెడ గాఢథమగు నను 

రాగము గ లియున్నడి కావున నాకు సుఖముగా అలభింప( గలదని నిశ్చ 

యించుకొనెను, 

నతాన్యమ్ _నతం, ఆస్యం యస్మిన్ కర్మణి తద్యథా భవతి తథా=ా 

నతాస్యమ్. 

తదా వీలగ్నకం-తసాాః ఆ ప్రిః=తదా ప్రిః, తదాపా లగ్నకః = 

తదా ప్రిలగ్నకః, తం=తదా ప్తిలగ్నకం. 
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ఒకానొక యువతి తన మోమును కొంచెము చిట్టించుకొని నవ్వుటవలనను 

సిగ్గచే తలను వంచుకొని యుండుటవలనను, మెల్టగా కొతుకుగా మాట్టాడుట 

వలనను, ముందు! జెప్ప(బడిన యువకుడు ఆ మూడు చేష్టలనే యామెను 

పొందుటకు సాధనములుగను జామీనుగను( దలంచెను. అనగా నీమె' నాయెడ 

ననురాగమును( బె చేష్టలచే వెల్లడి చేసినది గాన నీమె నాయం దనురక్పురాలు 

కావున నాకు సుఖముగా లభింపగలదని నిశ్చయించుకొనెను, | n6ln 

లో విలోక్య యూనా వ్యజనం విధున్వతీ 

మవా_ప్త స_త్వేన భృశం (పసిషి్యదే 

ఉద_స్తకణ్లేన మృషోష్మనాటినా 

విజిత్య లజ్ఞాం దదృశే తదాననమ్, 62 

ప వి, విలోక్య -యూనా-వ్యజనం-వి ధున్వతీం- అవా ప్రస త్రేన - భృశం జు (పసి 

ష్వదే_ఉద స్తకజ్లేన- మృషోష్మనాటినా-విజిత్య -లజ్జాం - దదృశే-తదాన 

నమ్. : 

అర్థము: వ్యజనం == విసనక జను, విధున్వతీం = వేచుచున్న (యొకానొక న్రీని) 

విలోక్య= చూచి, అవా్త స్పత్తేన; అవాప్త == పైకి యుద్భవించిన, 
సత్వేన=ూ సా త్వికభావముగల, యూనా = ఒకానొక యువకునిచే, 

భృశం =మిక్కిలి, (పసిష్విదే == చెమట పొందబడినది. మృషోమ్మ 
నాటినా; మృషా==-అసత్యపు; ఊష్మ = వేడిని, నాటినా =నటించునట్టి, 

అనగా, నా సాత్విక భావముచే నేర్పడిన చెమటను మజుగుపజచుటక్ర 

యసత్యపు వేడిమిని వెల్లడి చేసెడి, ఉద స్తకంఠేన=- మెడను పైకెత్రిన 
(ఆ యవకునిచే) లజ్ఞాం=సిగ్గుకు, విజిత్య=జయించి, అనగా సిగ్గును 

_ వదలి తదాననం;తత్ =ఆ యువతి యొక్క, ఆననం=మోము;దద్భశే = 

(విసనక జ్ఞవలని గాలికొజ క్రై) చూడ బడినది, . 
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వి, ఇచ్చట ఆగ న్తుకనుగు వేడివలన చెమటచే సహజమగు సా _త్యికభావజన్య 

తేనడామగు స్వేదము మయుగుందేయంబడినది గాన మీలనాలజ్యారము 

అవా వన తోనో - అవాషప్తం సత్యం యేన సః= అవా షస.త్వః, 
ఆవా ప్త నత్తేన. 
డేద_కోణోన_ఉద సః కః యేన సః=ఉదా స్తకణ్ధః, తేన= ఊద_స్త కళ్టైన, 

చృషోవ్య నాలోనా. మృషాఒసా ఉష్మా చ=ామృషోష్మా, మృషోష్మా 
ణం నాటయతీతి = మ్మషోష్మనాట్, తేన=ామృషోష్మనాటినా. 

భావము : 

ఒకానొక యువతి విసనకజ్జను, జే(బట్టి విసరుచున్నది. ఆమె నొక యువకు(డు గాంచి స్వేదాది సా _క్వికో భావములచే మిక్కిలి చెమటగొన్న వా 
డాయెను. అతడు దానిని గప్పిపుచ్చుటకై ఎండవేడిమివలన శరీరమునకు 
సంతాపము గల్గుచున్నదని జెప్పుచు దానివలన. జెమట యేర్పడినట్టు [ప్రకటించు 
కొనుచు ఆ చెమటవలననో యనునట్టు తనమెడను పైకి నిక్క.బెట్టుకొనినవాడై, 
యావిసన కజ్జవలని గాలికొజకో యనునట్లు అమె మోమును వీక్షించెను. 6౭ 

శో॥ సన తత్కుచ స్పృషకచెష దోరతా గా 
(A లు aa) 

చలదలాభవ్యజగానిలాకులః, 

అవాప నానానలనాలశృజ్ఞలా 

నిబదనీడోద్భవ విభమం యువా. 63 కక సో 

ప. విః-సఃత - త్కుచస్పృష్టక చేష్ట దోర్గతాచలద్దలాభ వ్యజనాని లాకులః- అవాప- 
_నానానలనాల కృష్ణలానిబద్ధ నీడోద్భవ వి భమం-యువా. 

అర్థము :- సః=ముందు( చెప్పబడిన యువకు(డు, త త్కుచస్పృష్ట కచేష్టదోర్లకా 
చలద్దలాభ వ్యజనానిలాకులః; తక్ =ఆ యువతియొక్క., కుచ= స్త నముల 
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యొక్క, స్పృృష్టక= ఒరిపిడియను,. చేష్ట = చేష్టగల్లిన, దోర్టతా =బాహు 

వనెడి లతయొక్కు, చలద్దల =కదలుచున్నయాకువలె, ఆభ = పకాశించు, 

వ్యజన =విస నజ్జక యొక్క, అనిల =గాలితో, ఆకులః=పరవశు (డై అనగా 

నామె కుచములతో నొరయుచున్న భుజములను( జూచుటచే. నేర్పడిన 
భావమువలన చాంచల్యము నొందినవాడై, నానానలనాల శృజ్ధలా నిబద్ధ 

నీడోద్భవ వి భమం; నానా= పెక్కు విధములై న, నల=ాగడ్డి జాతుల 

యొక, నాల=దంటులతో ( బేనంబడిన, శృజ్ఞ్జలా = గొలుసు వంటి 

ాటిచే, నిబద్ధ == బంధింపబడిన, నీడోద్భవ =పక్షీయొక్క-, వి భమం=ా 

. విలాసమును, అవాప=సొందెను. ఆమె కుచంబుల నొరయు భుజములను6 

జూపుచు కామాతురయైన యా యువతిని. గౌగలింపం గోరిక గల్గిన వా 

డయ్యును, జనుల యెదుట నవ్విధముగా( జేయలేనివాడై గట్టి (తాటితోం 

గట్టంబడిన పక్షియొక్క_ సాదృళ్యమును వహించియుండెనని యర్థము. 

తతురచ న్పృ్రష్షక్ చేద్దదోర్లతా చలద్దలాఖభ్ వ్యంజునానిలాథల 8. ' 

తస్యాః కుచె = తత్కుచె, తత్కుచయోః స్పృృష్టకం = తత్కుచ 

స్పృష్టకం, తత్కుచ స్ప ఎక మేవ చేష్టా యస్యా స్సా==తత్కుచ 

స్పృష్షక చేష్టా, దోః లతా ఇవ=దోర్లతా, తత్కుచ స్పృష్టక చేష్టా చ 
సా దోర్తతా చ=తత్కుచ స్పృష్టక దోర్డతా, చలచ్చ తత్ దలం చ= 

చలద్దలం, తత్కుచ స్ప ష్టక చేష్ట దోర్హతాయాః. చలద్దలం = తతు_చ 

స్పష్టక చేవ్షదోర్హతాచలద్దలం, తత్కుచ స్పృృష్టక చేష్టదోర్తతా చల 

ద్దలస్య 'ఆభేవ ఆభా యస్య తత్ జూ తతు_చ స్పష్షక చేష్టదోర్టతాచల 

దలాభం, తత్కుచ స్ప షక చేష్లదోర్తతా చలదలాభం చ వ్యజనం చ= 
౨ రు ఠు ౧ (a) 

తత్కుుచ స్ప ఎష్షక చేష్టదోర్లతా చలద్ధలాభ వ్యజనం, తత్కుచ స్ప ఎష్షక 

చేషదోర్రతాచలద లాభవ్యజనస్య అనిలః == తత్కుచ స్పృషక చేషదోరతా 
ల య ౧ ట్ ట © 

చలద్దలాభ వ్యజనా లః, తత్కుచస్ప ఎష్టక చేష్టదోర్స తాచలద్ధ లాభవ్యజనాని 

లేన ఆ కులః = తత్కుచస్ప ్రష్టకచెష్ట దోర్లతా చలద్దలాభ వ్యజనానిలా 

కులః, | 
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నానాన్లనాల x) శైలానిబిద్ద్ నీశోద్భవ ౨ (భీమం ఆ 

నానావిధాశ్చ తే నలాశ్చ=నానానలానాం నాలః == నానానలనాలః, 

నానానలనాలేన శృజ్ఞలా==నానా నలనాలళ ్రట్టలా, నానానలనాల శృష్ధి 

లయా నిబద్ధ ః == నానా నలనాల శృజ్జలానిబద్ధః, సీడ్రే ఉద్భవః యస్య 

సః= నీడోద్భవః, నీడోద్భవస్య విభ మః= నీడోద్భవవి భమః, నానా 

నలనాలశృజ్ఞలా నిబద్ధ నీడోదృవస్య వి|భమ ఇవ వి భమః యస్య సః 

నానానలనాల శృజ్ధలానిబద్ధనీడోద్భృవవి[ భమః. తం = నానానలనాల 

శృంఖలా నిబద్ధనీడోద్భవ విభ్రమం. 

భావము : 

అ యువకు(డు విసనకజ్ఞతో వీచుచున్న యా యువతియొక ,_ కుచముల 

నొరయుట యను కియ గల్లిన యామె భుజలతల కేర్పడిన చలించునట్టి యాకు 

వంటి కోభ గల్లిన విసనకజ్దయొక్కం గాలిచే పరవశుడై ఆమెకుచముల నారయు 

బాహువులను జూపుచు కామా ర్తయై యున్న యామెను. గౌగలింప గోరిక గల్గిన 

వా డై నను ఆ జనుల సమక్షమునం దట్టు చేయ నశక్ర్తు6డై పలురకములగు 

గడ్డి జాతులచే గొలుసుగా.( వేనంబడిన [తాటితో బంధింపబడిన పక్షితోటి పోలి 

కను వహించి యామెను సమీపింపలేక యుండెను. 168 

ల్లో, అవచ్చటా కాఒపి కటాక్షణస్య సా. 

తథెవ భజీ వచనస్య కాచన 
Qe a 

యథా యువాభ్యా మనునాయనే మిథః 

కృళోఒపి దూతస్య న శేషితః [శమః, 64 

ప.వి;. అవచ్చటా = కా. అపి.కటాశ ణస్య-సా- తథా.ఏవ-భజీ_వచనస్య-కా- 

చన-యథా _ యువాభ్యామ్- అనునాయనే_మిథః._కృళ ౩-అపి-దూతస్య- 

'న= శేషితః- శమః. 

ఆర్థము:- సావతత్కాలమునకు సంబంధించిన, కాఒపి = చెప్పసాధ్యముకాని, 

క టాక్షణస్య=క డకన్నులను చూపుల యొక్క, అవచ్చటా==పరమృర , 
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తథా ఆర్డీ, వచనస్య=-పరస్పర సంభాషణము యొక్క, కాచన 

. ఏవ=ాఅనిర్యాచ్యమైన, భజ్లీ=-వక్రో క్తి మున్నగువాని రూపమైన భజ్జి, 
(జాతా=- ఏర్పడినది), యయా=ఏ, కటాషణ పరమృరచేతను, 

వకో క్తి మున్నగు వచనముల భంగిచేతను, యువభ్యాం=యువతిచేతను, 
యువకుని చేతను, మిథః=పరస్పరము, అనునాథనే == | పార్థింనుకొనుట 

. యందు, దూతస్య=ావృతా న్వమును, గొనిపోయెడి వానికిని, కృళః = 
కొంచెమైనను, [శమః=[పయాస, న శేషితః = మిగులంబెట్ట(బడలేదు. 

స్వయముగనే పరస్పర సంభాషణాదులచే కలయిక యేర్చడుటవలన 

వారి మధ్య సంధానకుళలురగు దూతాదుల యవసరము లేకపోయినదని 

' యర్థము. 

కటాక్షణస్య-కటాక్షస్య కఠణం=ాకటాక్షణం, తస్య=ాకటాక్షణస్య. 

భానము ; 

యువతీ యువకుల మధ్య తార్పుకాం [డెవ్వరు నవసరము లేకయే వారికి 
పరస్పర సంబంధము లేర్పడినవి. ఏల యనగా ఆకాలమందలి యువతీ యువ 

కుల యనిర్వచనీయములై న కడక న్నుల చూపుల పరమృర, వ్యకో క్రిగర్భమగు 

వారి సంభాషణపరమృర, ఆ యువతీ యువకులలో నొండొరుల [పణయ 

సంబంధములకు సాధనములై నందువలన, నా విషయమున దూతల యవసరము 

వారికి లేకపోయినదని యాశయము. అనగా వారి పరస్పర కటాక్షణములు, 

పరస్పరచతుర సల్హాపములు మిక్కిలి యపూర్వములై యుండినవని యాశ 

యము. 1641 

శో, పపౌొ న కళ్ళ్చిత్ కణ మాస్య మీకీతం 

జలస్య గణ్బూష ముదీతసమ్పద:ః 
చుచుమ్బ తత (పతిబిమ్బితం ముఖం 

పర: స్కరన్యాః స్మరకార్ముక (భువః, 65 



108 శ్రీహర్ష నైషధము 

ప, వి, పపౌ_న-కః-చిత్ _క్షణమ్ - ఆస్యమ్-ఈక్షి తం - జలస్య-గ భూషమ్- ఉదీ 

_ తసమ్పదః-చచుమృ - త|త-|పతిబిమ్సితం-ముఖం- పురః-స్ఫురన్హా $ః - 
స్మర కార్ముక (భువః. 

అర్థము: ఉదీతసమ్మదః, ఉదీత ఉదయించిన, సమ్మదః=సంతోషముగల్లిన, 

. కళ్ళ్చిత్=ఒకానొక, యువాణాయువకు(డు, పురఃస్పురన్వ్యాః పురః= 
ఎదుట, స్ఫురన్యాః=డఊండుచున్న, స్మరకార్ముక[ భువః, స్మరకార్ముక = 

' మన్మథుని ధనస్సు వంటి, |భువః=కనుబొమ్మలు గల్లిన (కస్యాశ్చిత్ = 
.. ఒకానొక . జలదాసి యొక్క), ఆస్యలాలితం;. ఆస్య= ముఖముతో, 

లాలితం== మి|శితమైన, అనగా ముఖ (పతిబింబముతో( గూడిన, జలస్య 
=ానీటి యొక్క, గణూషం=పుక్కిలింపును, అనగా పానము చేయు 

టకై తీసుకొనంబడిన పుక్కిలింపు జలమును, క్షణండాక్షణకాలము, 
న పపౌ==(తాగలేదు, అట్టు |తాగినచో ఆ దాసియొక్క ముఖ (పతి 

బింబము నిలువదుగదా, కావున క్షణ మాగి యాజలముచే పుక్కిలింపు 
గావించి పానము గావించెనని యాశయము. అనగా నా జలమందు( 

(పతిబింబించిన యా ముఖమును .ముద్దిడుకొనెనని యర్థము. . 

సమాసములు : 

జీదీతనమ్యదః- ఊదీ తః సమ్మదః యస్య సః = ఉదీతసమ్మదః. | 

శ్రరఃన్భురన్తా౭-పురః స్ఫుర స్తీ == పురఃస్సుర న్తీ, తస్యాః = పురః 
స్ఫురన్వ్యాః. 

న్య రకార్యు క (భువః-స్మరస్య కార్ముకం =స్మరకార్ముక ౦, స్మరకార్ముక 

మివ (భూః యస్యా స్పా==స్మరకార్ముక భూః, తస్యాః==స్మరకార్ముక 
భువః, 

భావము , 

సంతోషము కల్గిన ఒక యువకు(డు తన యెదుట నున్నదనియు, మన్న 
థుని విల్ణువంటి వంపైన కనుబొమ్మలు కలడియ నగు నొక జలదాసి యనగా 
సీటిని, దెచ్చు స్రీయొక్క_ ముఖ, పతిబిమృ ముతో గూడిన జలమును పుక్కిలించి 
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పానము చేయుటకు, దీసికొనెను. కాని దానిని క్షణకాల మాగి పానాదులు 

గావించెను. వెంటనే (తాగియున్నచో నందున్న యాదాసియుక్కు (పతిబింబము 

చెజగిపోవును. అందులకై క్షణ మాగి యా పతిబింబమును చెజగనీయక పానము 

చేసెను.అనగా నాజలమందు (పతిబింబించిన యామె ముఖమును ముద్దిడుకొనె నని 

యాశయము 1651 

రే హరిన్మణ ణే ర్భోజనభాజనేఒర్చితే 
లం 

గతాః (ప పకోపం కిల వారయాత్రికాః. 

భృతం న శాకె ః (పవితీ ర మసి వః 
(౬ రి అజం 

త్విషేద మేవం హరి కేతి బోధితాః. 66 

ప. వి: హరిన్మణేః- భోజనభాజనే-అర్చితే-గ తాః. పళోపం-కిల- వారయ్యాతికాః- 

భృతం-న-ళా కైః-(పవితీర్ణమ్-అ స్తి-వః -త్విషా-ఇదమ్- ఏవం-హరితా - 

ఇతి.బోదధితాః. 

అర్ధము: హరిన్మణేః =మరకత మణియొక్క_, భోజన భాజనే =భోజనపాతము, 

ఆర్చితే సతి== ఎదుట నుంచబడగా, |పకోపం=-మిక్కిలి కోపమును, 

గతాః == పొందిన, అనగా పచ్చివిస్తరి యను |భాంతితో మిక్కిలి 

కోపమును. జెందిన, వారయ్యాతికాః =వరునితోడ వచ్చిన రాజులు, 

వః=౭మీకు, (పవితీర్ణం== ఈయబడిన, ఇదం ఈ భోజనపా తము, 

కారై ౩2 చెట్ల యాకులచే, భృతం = నిర్మింపబడినదిగా, నాస్తి=లేదు, 

కిన్తుూ- మజేమనగా, హారితా=- ఆకుపచ్చని వన్నెగల్లిన, త్విషా= 

కాంతిచే, ఏవం=ా కొట్టు, నాతప[తనిర్మితమని, వః=ామీకు [(భా ని], 

ఇతి జా ఇట్టు, నోధితాః=విజ్ఞ ప్రిబేయయబడిరి. 

వ. ఇచ్చట కవికల్పిత సాదృశ్యము ననుసరించి, మరకతపాాతమందు 
పత్రభాజన ్రాంతిని( జేయుటవలన (ాన్రిమదలజ్యా_రము, 



వారిన జే౭_-హరిచ్చాసొ మణిశ్చ=- హరిన్మణిః, తస్య హరిన్మజేః. 
భోజనోభాజనో...భోజనస్య భాజనం=- భోజనభాజనం, తస్మిన్ == భోజన 
భాజనే, 
నారయా (తఠాః_వరయా[ తా [ప్రయోజన మేషాం తే-=-వారయాతికొః,. 

భావము : 

వివాహమునకు విచ్చేసిన వరపక్షపు రాజులకు మరక తమణిమయములగు 

భోజన పాతల నుంచిరి. కాని యారాజు లవి పచ్చగా గనబడుటవలన, పచ్చని 

చెట్టయాకులతో ( గుట్టబడిన వి స్తరులుగా |భాంతిపడి మిక్కిలి కోపపడిరి. కాని 

తర్వాత వధూపక్షమువారు,ఇవి కుట్టుడాకులుగావు. ఇవి మరక తమణి పా|త్రములు. 

ఆకుపచ్చని కొంతిచే, పచ్చని కుట్టుడాకులని మాకు థా నిని( గల్గించుచున్నవని 

విజ్ఞ ప్తి( జేసుకొనిరని భావము॥6 6 ॥ 

శో (ధువం వినీత: స్మితపూర్యవాగ్ యువా 

కిమ ప్యపృచ్చ న్నవిలోకయన్ ముఖమ్, 

స్థితాం పుర 8 స్ఫాటికకుట్టిమే వధూం 
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వటి. [ధువం - వినీతః- స్మితపూర్వవాక్ _ యువా - కిమ్ = ఆపి-అప్పచ్చత్ - 

ఆవిలోకయన్ - ముఖం - సతాం = పురః = స్పాటిక కుట్టిమె - వధూః= 

తద జ్ర్రిియుగ్మావనిమ ధ్యబద్రదృక్ . 
యే దధ 

ఆర్థము: యువా==ఒకానొక యువకు(డు, పురః= ఎదుట; స్పాటికకుట్టిమే; 

స్పాటిక = స్పటికమణులతో, కుట్టిమే చై కట్టంబడిన భూమియందు, 

స్థితాం=నిలచియున్న,వ ధూం == మహిలను, తదజ్ష్రియుగ్మ తత్ == 

ఆ మహిశయొక్క, అంఘియుగ్మ =పాదముల జంటయొక్క,మధ్య = 

మధ్యనున్న, ఆవని == భూమియొక్క, మధ్య = నడుమ; బద్ధ = 

కట్టబడిన, దృక్ =దృష్టిగలవాడై. 
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అనగా నామెయొక్క_ పాదములకును, వాని కాధారమైన భూమికిని మధ్య 
దృష్టిని నిల్పినవాడై యని యర్థము. అనగా నామణి భూమిపై (బతి 

బింబించిన యావధువుయొక్క వరాజ్ఞముపై దృష్టిగలవాడైై యని 

భావము. ముఖం వ (కింది భాగమును చూచుటకొజకై) యామె 

ముఖమును, ఆవిలోకయన్ = చూడక, [ధువం=నిశృయముగా, వినీత 

ఇవ== సాధువువలె, స్మితపూర్వవాక్ == చిటునగవుతో కూడిన మాట 

గల్లి, కిమపి=దేనినో యొకదానిని. గూర్చి, అపృచ్చత్ = ప్రశ్నించెను. 

యి, ఇచ్చట యువకుడు వధూముఖమును జూడక, పాదములను మాతము, 

జూచి యా స్రీతోడ సమాషణ చేయుటచే నవినీతుండై నను వినీతు(కుగా 

భావింప(బడుటవలన, నుత్పే?క్ష. వ్యజ్ఞాక మగు (భువశబ్దమును [పయో 

గించుటవలన నది వాచ్యము. 

సమాసములు : 

న్యితవూర్నంవాక్ - స్మితం పూర్వం యస్యా స్సా = స్మీతపూర్వా, 

స్మిత పూర్వా వాక్ యస్య సః=స్మి తపూర్యవాక్. 

అవిలోకయన్ _ న విలోకయన్ =అవిలోకయన్. 

సాలోకవలట్లోమే - సృటికానాం వికారః = స్ఫాటికః, స్పాటిక శ్వ్చాసౌ 

కుట్టిమళ్చ = స్పాటిక కుట్టిమః , తస్మిన్ =స్ఫాటిక కుట్టి మె. 

లతోదోజ్ల్ )యుగ్భా వనిమ ధ్య నద్దద్య్భక్ _తస్యాః ఆబ్ 9 = తదజ్జీ 9, 

తదజ్షోం్యః జః యుగం = తదజ్జి గ యుగ్యం, తదజ్జ్యుగ్మం చ 

అవనిశ్చ = తదజ్జీ యగ్మావనీ, తదజ్జ్ )యుగ్మావన్యాః మధ్యః = 

తద జ్ఞి9యుగ్మా వనిమధ్యః, తదజ్జి9యుగ్మావని మధ్యే జద్ధా దృక్ యస్య 
సః=తదజ్జి9యుగ్మావని మధ్య బద్ధద్భక్ . 

భావము ; 

ఒక యువకుడు తన యెదుట స్పాటిక మణిబద్ధమైన భూమిపై నిలబడి 
యున్న శ్రిని గూర్చి, పాదములకును, భూమికిని మధ్య తన దృష్టిని నిలిపి, 
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యామె మోముమ, చూడక, వినయర క్రుడో యనునట్లు చిజునగవుతో మాట్లా 

డుచు దేనినో యొకదానిని గూర్చి |బశ్నించెను. ఆమె స్ఫటిక మణిమయమగు 

భూమియందు నిల(బడగానే, యామె వరాజ్జము దానియందు (పతిబింబించినది. 

అందువలన నతడు దానిపై దృష్టి నిలుపుటవలన నామె మోమును జూచుట 

మానెను. అందువలన తన కిష్ణసిద్ధియగుటవలన, ఆమె' పాదములనే చూచు 
చుండెను. ఈ కారణముచే నామె ముఖము నతడు చూడఠయుండుటవలనను, 

చిబునగవుతో మాట్టాడుటవలనను నతడు మిక్కిలి సాధువుగా. గనయటడెను. 

ఆమె ముఖము నీతడు చూడనందు వలన నితడు పరన్తీపరాజ్ముఖుడుగను 
స్మితపూర్వక సంభాషణము(6 జేయటవలన శాంతమూ ర్రిగను (పేక్షకులకు 

(భా్తిని. గల్గించెను. కాని చివరికి వాస్తవస్థితిలో నతని యవినీతి బయట 
పడుటవలన నది కేవల మభినయముగా నేర్పడినది. 62 

శో॥ అమీ లసద్బాష్పమఖణీతాఫఖిలం గా | డ 
వియు క్ష మన్యోన్య మము క్రమార్షనమ్ 
రసో_త్తరం గౌర మపీవరం రసా 

దభుష్ష తామోదన మోదనం జనాః. 88 

ప. వి. అమీ-లసద్భావ్పమ్ -అఖిజ్జితాఖిలం-వి యు కమ్ - అన్యోన్యమ్ - అము కృ 

మార్దవం-రసో త్రరం-గౌరమ్- అపివరం-రసాత్ _ అభు జ్ఞాత -ఆ మోదనమ్ - 
కద నం-జనా;ః, 

అర్థము: - అమీ == ఈ, జనాః=జనులు అనగా వరపక్షమునకు జెందిన జనులు, 

లసద్భాష్పం; లసత్ = విలసిల్లుచున్న అనగా పెకివచ్చుచున్న, బావ్పం= 
వేడిమి గలదియు ననగా నావిరిగలదియ ననగా కొంచెము వేడిమిగలదియు 

ఆఖండి తాఖిలం, అఖండిత = నిండు, ముక్కలు గావింపబడని, అఖి 

లం=సమ[గమైన స్వరూపముగలదియును అన్యోన్యం = ఓకటితో 

నొకటి, వియ కం=-కలియనిదియు, ననగా విడివిడిగా నుండునదియును, 
(తథా౬పి== అయినను), అముక్త మార్దవం; అము క == విడువబడని , 
మార్దవం==మె తదనము గల్లినడియు ననగా మృదువై నదియు, రసో త 

రం == మిక్కిలి రుచియైనదియు, గౌరం = తెల్పనై నిదియు, ఆపీవ a] 
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 రంజాలావుగా నుండక సన్నగా నుండునదియు, ఆమోదనం = సంతోష 
= _ కరమైనదియ లేదా పరిమళ భరితమునగు, ఓదనం= అన్నమును, 

రసాత్ = |పీతితో, అభుద్దత భుజించిరి. 

వి;= ఇందు ఓదనమున కీయంబడిన లసద్బాష్పాదివి శషణములు సార్థక ములు 

"గాన పరికరాలజ్కారము. 

లనద్మాన్న)ం-లసన్ బాష్పః యస్య సః.లసద్భాష్బః, తమ్ == లసద్బొ 
ష్పం, 

అథఖిల్లోతాఖిలం- న ఖజణ్జీతః — అఖణ్జితః, అఖణ్జితః, ఆఖిలః యస్య 

సః== ఆఖణితాఖిలః, తమ్, అఖలణ్జితా భీలం. 

అము క్ర మార్గ భమ్ _మృదోర్భావః= మార్దవం, న ము క్రం=ఆము క్తం; 

'అముక్తం మార్దవం యస్య సః=- అము క్తమార్దవః, తమ్ == అముక్ర 
మార్దవం. 

రసో త్తృరః-రసః ఉత్తరః యన సః=రసో త్తరః, తం=-రసో తరం. 

అవీనరం_ న పీవరః-_-అపీవరః, తమ్ == అపీవరమ్, 

భావము ; 

| ఈ నలునికి సంబంధించిన జనులు, వేడియైనదియు నూకలు గానిదియు, 

నొకటి కొకటి యంటుకొననిదియును, మిక్కిలి మె త్రదనము గలదియు, రుచితో 

నిండినదియు, తెల్లనిదియు, లావుగానిదియు, పరినుళ భరిత మెనదియు నగు నన్న 

మును. (బీతితో భుజించిరి. i681 

శో వయోవశసోక వికస్వర_స్తసీం 

తిర_స్టిర చ్చుమ్బతి సుందరే దృళా। 

స్వయం కిల (గ్రస్త ముర ౩స్ట మమ్బరం 
a ల్ ఇం అనె గ ౧సరు ననీ హైణతరాఒ పరాఒజఒ దధే, 69 
Ls) 

త్ర. 
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వయోవశసోక వికస్వర స్త సనీం _ తీర సిర: చుమృతి-సుందరే- దృ్భశా- 

: _స్వయం- కిల. [సస సమ్. ఉర ఃస్థమ్- అమృరం.- గురు సని. (ప్రా౭తరాం 

అపరా.ఆదధే, 

:= సుందరే == వర పక్షమునకు చెందిన యందగా( డొకడు, వయోవ 

శస్రోకవికస్వర స్తనీం; వయోవశ=వయస్సునకు ననగా బాలక్టియౌొవన 

వయస్సుల కధీనమగుటచే, సోక = కొంచెము, వికస్వర =వికసించిన, 

స్తనీం=స్తనము గల్గిన యొక బాలను, తిర సిరః=-మిక్కిలి అడ్డముగా 
(బసరింప. జేయబడిన, దృశ = = దృమ్షిచే ననగా వంపుగా (తిప్పిన కడ 

కెన్నుచే, చుమృతి సతి == పట్టుదలతో జూ(డగా, గురు స్తనీ=ా పెద్దచను 

దోయి గల్గిన, అపరా ౫ _మటియొక స్రీ, (హీణతరాా తన్నతడు చూడ 

లేదని మిక్కిలి సిగ్గును( జెందినదై , స్యయం= తనంతట; (సస్త సం కిల= 

జారినదని యసత్యము జెప్పుచు, ఉరఃస్థం == జొమ్ము పైనున్న, అమ 

రం==వస్రమును, ఆదధేా మజల ధరించినది. అనగా నాపై వస్త్రమును 

తానే జార్చి మజల యథా స్థానమునకు, జేర్చుకొనినదని యర్థము. నొ 

చనుదోయి పెద్దవి కాన నీకు సమ్మోగ మునకు( దగిన దాన ననెడి బుద్ధితో 

తన చనుదోయిని( జూపినదని యర్థము, 

వోయోవళస్తోకబి కన్నంలో న్తఖీం - వయసః వళః=వయోవళశః, వయో 

వశేన స్తోకం వికస్వరౌ స్తనౌ యస్యా స్పా == వయోవళసోకవికస్వర స్తనీ, 
తాం== వయోవశస్తోకవికస్వర సనీం. 
ఉరొఃన్థమ్ = ఉరసి తిష్టతీతి== ఊరఃస్థం, తత్ == ఉరఃస్థమ్. 

యడ ననీ - గురూ స్తనౌ యస్యా స్సావాగురుస నీ; 

(పొణతరా _ అతిశయేన [హీణా ==(హీణతరా. 

భావము : 

వరునీ పక్షమునకుం జెందిన యొక యంధ(గాడు, బాల్య యౌవనముల 

సంధివశ మున కొద్దిగా వికసించిన చనుదోయి గల బాలికను నడ్డపు దృష్టిలో 
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మిక్కిలి పట్టుదల వహించి చూచెను. అప్పుడు పెద్ద చనుదోయి గల్లిన మణి 

యొక స్రీ ఆ పురుషుడు తన్ను జూడలేదని మిక్కిలి సిగ్గుపడినదై యాతనికి( 
దనయెడ ననురాగ మెర్పడుటకై తాను తనంతట తన పైటను. జారవిడచుకొని, 
అయో! పైట జారిపడినదే యని యభినయించుచు మజల తొమ్ము పెకి లాగి 

కొనినది. ఇట్టు తాను వలుద చన్నులు గలదానను( గాన నీకు, సంభోగమునకు( 
దగిన దాననని యా పురుషు*కి సూచింవినది ॥69॥ 

ల్లో. యదాది హేతుః సురభి; సముద్భవే 

భవే _కదాజ్యం సురభి (ధువం తతః 

వదూభి రేభ్యః (సవితీర్య పాయసం. 

తదోఘ కుల్యాతటనై కతం కృతమ్. 70 

వ,ఎి, యత్ _ ఆది హేతుః - సురభిః = సముద్భవే _ భవేత్ = తత్ _-ఆజ్యం- 

సురభి _ [ధువం - తతః. వధూభిః-ఏభ్యః - (పవితీర్య = పాయసం = 

తదోఘకుల్యాతటసెకతం - కృతమ్. 

అర్థము * యత్ = ఏకారణమువలన, సముద్భవే== ఉత్ప త్రియందు, సురభిః = 

కామధేనువు లేదా ఆవు, (సుగంధముగల పదార్థము), ఆది హేతుః = 

మూలకారణము, తతః---ఆ కారణమువలన, తత్ --ఆ, ఆజ్యం = 

నేయి, సురభి భవేత్ = పరిమళవ_న్తమగును, ఏలయనగా కారణ 

గుణములు కార్యమందు సంక మించుచున్నవిగ దా, ఇచ్చటి సురభినుండి 

(పరిమళ ముగల పదార్థమునుండి) యేర్పడిన నేయిగూడ సురభియే 

అనగా సుగ న్హముతో ( గూడెనదే యగుచున్నదని యర్థము. [ధువం= 

ఇది నిశ్చయము, వధూభిః = వడ్డించుచున్న యువతులచే, ఏభ్యః = ఈవర 

పక్షమునకు జెందిన రాజులకు, పాయసం== పరమాన్నము, (పవితీర్య= 

ఇచ్చి, అనగా వడ్డించి, తదోఘకుల్యాతట సెక తం, తత్ సురభి 

ఘృత ముయొక,_, ఓఘ = |పవాహమనేెడి, కుల్యా = కాలువయొక ,. 

లేదా కృ! తిమమగు నేతియొక్క, తటే=గట్టునందు, సెక తండా 

ఇసుక దిబ్బ, కృతం == చేయ(బడినది, పాయసమును వడ్డించి దానిపై 

పోసిన నేయి (పవాహమైనడి, దానిచే నాపాయసము రెండుగా విభ క్త 
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మెనది, ఆది తెల్లగా నుండుటవలన నేతికి, జుట్టును నీసుక దిబ్బవలె 
[పకాశించినదని యర్థము, 

ఆది హేతుః. ఆదౌ హేతుః == ఆది హేతు; 

పొయనట్-పయసి సంస్కృతం =-పాయనవ్ష్. 
తదోథువల్యా తభ నై శతమ్ _ తస్య ఓఘః=ాతదోఘః, తదోఘ ఏవ కుల్యా == తదోఘకుల్యా, తదోఘకుల్యాయాః తటం= తదోఘకుల్యా తటం, తదోఘకుల్యాతటే నెక తం = తదోఘకుల్యాతట సెకతమ్. 

భావము: 

నేతికి ఉత్పతి కారణము సురభి అనగా కామధేనువు లేదా ఆవు... (పరిమళముగల పదార్థము) అగుచున్నది. అట్టి సురభినుండి (పరిమళముగల పదార్థమునుండి) యేర్పడుటనే నేయిగూడ సుగన్ధభరిత మైనది. సురభివలన. బుట్టుటచే నేయి సురభియైన దనుట నిశ్చయము. వడ్జించునట్టి యువతులు పాయసమును వడ్డించిరి. ఆ వడ్డింపబడిన పాయసము, నేతియొక్క. (పవా హముచే నేర్పడిన చిన్న యేటికి నితుగములయందు నేర్పడిన యిసుక దిబ్బవలె 

బడినది॥70॥ 

శో. యదప్యపీతా వన స స్స్ సబితా వనుధాలయె; సుధా 
తదప్యదః స్వాదు తతోఒనుమీయ తే I 

. “శా 

bw 
స్స్ళృహో యదసని దధ సుధాన్హసః. 71 
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ప. వి. యత్- అపి- అపీతా-వసుధాలయైః-సుధా-తత్ -అపి-అదః-స్వాదు- తత ః- 

అనుమీయతే- అపి-క తూ షర్చు ధదగ్ధగస్థినే-స్పృహాం యత్ - అస్మె- 

దధతే.సుధాన్ధసః. 

అర్థము: యదపీ -- ఒక వేళ, వసుధాలయైః == భూలోక వాసులచే, ననగా మను 

ష్యులు మున్నగువారిచే, సుధా == అద్భుతము, అపీతా==పానము చేయ 

బడలేదు, తదపి--ఆయినను, అదః-ఈనేయి, తతః=ాఆ యమృతము 

కంచెను, స్వాదు =రుచిగలదిగా, అనుమీయతే = ఊహింప(బడుచున్నది, 

యక్ = ఏలయనగా, సుధాన్గసః = అమృతమే యన్నముగా గల్గిన 

దేవతలు, [కతూషర్పుధ దగ్ధగన్ధినె, [కతు = యజ్ఞముల యందలి, 

ఉషర్చుధ = అగ్నిహో|తునిచే, దగ్గ=ా కాల్చ(బడిన, గ న్టినే = వాసన 

గల్గిన, అ స్మె వ ఈ నెతికై, స్పృహాం-= ఆశను; దధతే వహించు 

చున్నారు. మనవంటి మానవులకు, అమృతమును, నేతిని పానముచేయు 

ననుభవము లేక పోయినను, నమృతమును( దినిన దేవతలకు మెైతము 

యాగములయందు ఘృతపానమున ౩ యాస క్తి యుండుటవలన దానిని ( 

బట్టి నేతికిని, అమృతమునకు గల రుచితారతమ్యము నూహింప నవకాళ 

మున్నది. నిప్పులో కాలుటవలన, వికారపు వాసన గల్లిన నేయి, దేవతల 

కంత రుచికరముగనున్నప్పు డి(క, నిప్పులో కాల్పనట్టి నేయి యెంత 

రుచియో యెంత పరిమళ ముగలదో! చెప్పనేల. ఇచ్చట నేయి రుచి 

నిట్లు అనుమానము జేయవచ్చును. నేయి-అమృతమున కంటెను రుచి 

గలది. ఏలయనగా నమృత పానము గావించిన దేవతలచే నదికముగా 

" నభిలషింప(బడుచున్నది. అని యీ విధముగ ననుమానము చేయుటచే 

నేతికున్న రుచ్యతిశయము సిద్ధించుచున్నదని యర్థము, 

వి. పె విధము నేతిరుచి నూహించుట వలన నింట ననుమానాలజ్కారము. 

సమాసములు : 

॥ | 

కసత్రా.న పీతా = అపీతా, 
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టీ తావట్య ధోదోగ్ధగల్టినో _ |కతుమ ఉషర్చుధః == [కతూషర్చుధః, 
కతూవర్చుధేన దగ్ధః గన్థః యస్య =| కతూషర్చు ధదగ్ధనిగస్టి,త సై == 
[(కతూషర్చుధ దగ్గగన్ధినే. 

నుధాన్ధనః _ సుధైవ అన్ధః యేషాం తే==సుధాన్ధసః. 

భావము :_ 

భూలోకవాసులగు మనుష్యాదు లమృతమును పానము చేయనందు వలన 
దాని రుచి వీరికి తెలియక పోవచ్చును, కాని నేయి యమృతము కంటెను నధిక 
మైన రుచిగలదని యూహింపవచ్చును. ఏలయనగా నమృతమునె యాహారముగా 
గల్గిన దేవతలు యాగములయందు, నగ్నిచే దగ్ధము గావింప(బడిన నేతి కాశపడు 
చున్నాడు గదా. అందువలన నా దేవతల యనుభవము ననుసరించి అమృతము 
కంటెను నేయి అధికమైన రుచి గల్లినదని యూహింప వచ్చును. మజియు 
యజ్ఞముల యందు హోమమునం గాల్బ బడిన నేయి వికృత గంధముతో గూడి 
యున్నది. అట్టి వానినే దేవత లపేక్షించినచో, నిక హోమము చేయబడకయున్న 
నేతియొక్క. పరిమళ మును నాస్వాదమును (గూర్చి చెప్ప నేల M71 

శో అబోరి నో (హీని భృతం మదిజితం గా గ 
(ప్రతీత్య వా నాదృతవ త్యసావితి 

లునాతి యూన; స్మ ధియం కియద్గతా 

నివృతా వాలాఒఒదరదర్శనేషుణా. 72 

ప. విః. అబోధి-నో_ హీనిభృతం- మదిణ్లెతం-| పతీత్య- వాన. ఆదృతవతీ. 
అసౌ -ఇతి-లునాతి.యూనః-స్మ-ధియం-కియద్లతా - నివృత్య = బాలా - 
ఆదరదర్శనేషుణా. 

అగ్థముః- అసౌ== ఈ; బాలా=స్తీ, (హనిభృతం; (హీ=ాలజ్ఞవే, నిభృతం= 
నిగూఢ మైన, మదిజ్లితం=- నా యొక్క ఇజ్లితమును, అనగా బొమముడి" 
పాటును. జూపుటచే నా హృదయ మందలి భావములను, నో ఆబోధి = 
తెలుసుకొన లేదా ? వా=ాలేదా, |పతీత్య= తెలిసియ, అసౌ= ఈమె, 
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న ఆదృతవతీ ==ఇష్టముకానందువలన లెక్కింప లేదా? ఇతి== ఈ విధ్య 

ముగా, యూనః = ఒకానొక యువకునికి, ధియం=బుద్ధిని. ననగ్గా సంశయ 

బుద్ధిని, కియద్దతా- కియత్ =కొంచెము, గతా=-నడచియు, నివృ తా 

౧ మబలి వచ్చి, ఆదరదర్శనేషుణా, ఆదరదర్శన== ఆదఠముతో జూచ్చుట 
. యను; . ఇషుణా=ా-బాణముచే లేదా దరదర్శనెషుణా; దర ాకొంచెము, 

" దర్శన=చూడుట యను, ఇషుణా==వాణముచే ననగా లజ్జచే “సంకోచ 
మ్ల తో జూచుట.యను బాణముచే, లునాతి, స్మా _్రంకెను, దీనితోడనే 

““రయమవకునకు - ననురాగము లేదనెడి. సందేహము ' తొలగింప6 బడినదని 

ల పా లం ం-హ్రీయా నిభృతం= ప్రకృత, శక్ర నిభృతం 

ih 

ఈబాల యనగా ఈన్త్రీ లజ్జచే నిగూఢమయిన బొమముక్షిపాటు మున్నగు 
నాయిణ్లితము జూచుటచే నా హృదయమందలి భావమును. తెలుసుకొనలేదా, 2 

లేదా, తెలిసియు నిష్ణము కానందువలన లెక్కింపలేదా? యని యీ విధముగా 
నొక యువకునకు గల్గిన సందేహమును, నాయువతి కొంచెముదూరము. నడచి 

మఅత వెనుకకు. దిరిగినదై ఆదరముతో నతనిని చూచుట లేదా, లజ్జవలని 
సజో్కో చముతో కొంచెము చూచుట యను బాణముతో నాతని సందేహామును; 

ఖండించి యాతనియందు తన యనురాగమును సూచించెను. 1/2 

శో న రాజికారాద్ద ముభోజి కశ్రశై' |. 

ముఖేన సీత్భారకృళో దధద్దధి 

ధుతో_త్రమాజైః కటుభావపాటవా 
యై 

— వారా 
దకాణ కణూయిత మూరతాలుఖిః, 

ఉప ఆ ధి” 
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ప, వి, న- రాజికారాద్ధమ్- అభోజి_ -త్మత-3 53- -ము ఖేన- సీక్కారకృతా_దధద్దధి- 
ధుతో త్రమాళ్షః. -కటుభావపాటవాత్-అకాజ్ఞ క భూయితమూర్దతాలు భిః, 

అర్థము: తత =-=ఆ భోజనసమయమందు, కైఃఎవ్వరిచే, దధద్దధి; దధత్ = 

ధరించిన, దరీ=-ె పెరుగుగల్లిన అనగా పెరుగుతో సంస్కరింప(బడిన, 
రాజికారాద్ధం; ;రాబికా = పెద్దఆవాలచే, రాద్ధం= సిద్ధము చేయంబడిన అనగా 
నావపిండితో. నూజీన ప పచ్చడి, క టుభావపాటవాత్; కటుభావ=కారముగా 
నుండుటవలని, పాటవాత్ ==సామర్థ్యమువలన, ననగా కార మధిక ముగా 
నుండుటవలన, ధుతో త్రమాజ్లైః; ధుత =కదలింప(బడిన, ఉత్తమాబ్లెః == 

జ శిరస్సులు గల్గిన, ఆకాజ్ఞ కజ్టూముత మూర్గతాలుభిః; అకాబ్ద= ఆకస్మి 
_కముగా' ననగా నసమయమైన భోజనకాలమందు, కణ్ణూయిత == (స్మృతిచే తలగీరుట నిషిద్ధమైనది,) గీరంబడిన, మూర్గతాలుభిః; 
మూర తలలు, తాలుభిః = దౌడలు గల్లినట్టుగా, సీత్కారమును జేయు 
నట్టి ముఖేన = నోటిచే,నాభో జి=-భుజింపబడలేదా?అందటు శై విధముగా 
కారమును తిని చాధపడుచున్నను భుజించిరని యర్థము, 

వి; కటురసముతో టీ యాహార మును భుజించువారు తలను, దౌడలను గీ రెడి 
స్వభావమును, వారాచరించు స్వాభావిక ములగు సీత్కారాదులను వరిం చుటవలన న్వభావొ క్యలణా,_రము. 

రాధికా రొద్దం - రాధికార్సిః రాద్ధం= రాధికారాద్ధం, 
దధద్ధధి _ దధత్ దధి యేన తక్ = డద ధద్దధ్. 
నీకా రక తా - సీతా, గారం కరోతీత్రి మై సీత్కార క్చత్, లేన = సీక్కార కృతా. 

దుతో ద మౌన్డాః = ధుతాని ఊత్తమాజ్లాని నియ సే మై ధుతో తమాజ్లాః, మా తీ 
—_ a) తై కుతో ( త్రమాజైః, 

జ 
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కొమీఖావ పొలీవొల్ _ కటోః భావః =కటు భావః, కటుభావస్య పాటవం= 

. కటుభావ పాటవం, తస్మాత్ =కటుభావ పాటవాత్, 

 అకాణరయాయితో మూరోతాలుభిః = అకాణే కణూయితం౦ = అకాణ కణూ 
i a ణి @ BG రు (టి G 

' యితం, మూర్భాని చ తాలూని చ తేషాం సమాహారః = మూర్గతాలు, 

అకాణ్ణక జూయితం మూర్ధతాలు యేషాం తే == అకౌజ్ధ కణూయిత మూర 

తాలవః, తై 8 అఆకొబ కణూయిత మూర్గతాలుభిః, 

భావము: 

ఆ పెండ్లి భోజన సమయమందు, ఎవ్వరు, పెరుగుతోడను, ఆవ పిండి 
తోడను గూడిన పచ్చడిని తిని, యందలి మిక్కుటమగు కారముచే, తలల 

నాడించుచు, నాకస్మికముగా భోజన సమయమందు కారమువలన తలలను 
'దౌడలను గీరుకొనుచు, సీత్కారములతో గూడిన నోళ్లతో భుజింపలేదు. 

ఇంత కారమును సహించియు నందయి భుజించిరని యర్థము. భోజన 
కాలమునందు తలను గీరరాదని ధర్మశాస్త్రము చెప్పుచున్నడి, అట్టు 

నిషిద్ధమైనను, నధికమైన కారమును ( దినుటచే తలను గూడ గీరుకొనిరి. 

ఈ విధముగా కటురసముతో( గూడిన వ్యజ్ఞునము వారికి వడ్డింపబడినదని 
యాశయము 18॥ 

భో వియోగి దాహాయ కటూభవ_త్విషః 

తుషారభానోరపి ఖలు మాహృతం | 

సితం మృదు(ప్రాగథ దాహదాయి తత్ 

ఖలః సుహృత్చూర్వుమివాఒహిత స్తతః. [ 

ప, విః. వియోగిదాహాయ = కటూభవ త్రిషః-తుషారభానోః -అపీ = ఖబ్జమ్- 

 ఆహృతం-సితం-మృదు- |పాగ్ -అథ -దాహదాయి-తత్ -ఖలః- సుహృత్ - 
పూర్వమ్ -అహిత ః=తత:ః,. 

ఆర్థము:- వియోగిదాహాయ; వియోగి == |పియలచే( విడువంబడిన వారికి, 

దాహాయ==-సంతాపమున క్రై, కటూ భవ త్ర్విషః; కటూభవత్ == తీక్ఞ 
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మగుచున్న త్వీషః= కాంతి కల్గిన, తుషారభానోః == చం్యదునియొక్క-, 
ఖబ్జ్దం = తునుక, ఆహృత మివ స్థితమ్ = తేంబడినదో యను నట్టున్న, 
సీతం== (అధికముగా పెరుగు కలియుట వలన తెల్టనై న, తత్=-౪ఆ, 
ఆవపిండితో( గూడిన పచ్చడి, పూర్వం == తొలుత, సుహృత్ ==ఆ పుడు 
గను, తతః తర్వాత, అహితః= అనా ప్తుండగు, ఖలం' ఇవవ దుష్టుడు 
వలెను, పాక్ జా తొలుత అనగా, స్పృృశించు కాలమునందు, మృదు = 
కోమలముగను, ఆథ=పిదప, అనగా నోట నుంచుకొనిన పిదప, దాహ 
దాయి=కార మెక్కువగా నుండుట వలన నాలుకలో మంటను. గలించు 

౧ నదిగను (బ భూవ = ఉండినది). 

బయోగిదావోియ _ వియోగినాం దాహః =వియోగిదాహః, తె = 
వియోగిదాహాయి. 

క టూభవత్సి ౧వ. అకటు కోటుః సమృద్యమానా భవ స్తీ=- కటూభవ స్రీ 
కటూభవ న్నీ తి(ట్ యస్య సః = కటూభవ త్ర్విట్, తస్య --కళటూ 
భవ తిషః, 

తువొరఖౌనోః _ తుషారమయాః భానవః యస్య సః = తుషారభానుః, తస్య= తుషారభానోః. 

దొవొదొయి_దాహం దదాతీతి = దాహదాయి. 
అవత 8న హిత ౩=- అహిత్య 

భావము: 

ఆవపిండితోను పెరుగుతోను కలిపి చేసిన యావ్యష్జునము, వియోగ లను బాధించునట్టి తీక్షమగు కా నిని వహించిన శీతకిరణు(డగు చం[దునియొక్క_ తునుకయా ? యనునట్టుండెను. ఆది తొలుత చూచుటకు శ భముగను మృదు వుగను నుండుటవలన తొలుత మితు(డుగను, తర్వాత భుజించిన పిదప కార్ల ముతో నాలుకను మంటబెట్టి అహితు(డుగను నుండినదని భావము 1174) 



షోడశ సర్గ 128 

శో, నవా యువానౌ నిజభావ గోపినా 

వ భూమిషు ప్రాక్ (పహితభమి[క్రమమ్ 

దృళో ర్విధత్తః స్మ యదృచ్చయా కిల 

విభాగ మన్యోన్యము ఖీ పునః పునః. 75 

ప. వి. నవౌ_యువానౌ-నిజభావగోపినౌ-అభూమిమ. ప్రాక్ | పహిత [భమి[కమం- 
దృళోః-విధ త్తః-స్మ-యదృచ్చయా - కిల = విభాగమ్-అన్యోన్యముఖే- 

పునఃపునః. 

అర్ధము: నవౌ=-బాల్య యౌవనములయొక్క- సంధియం దున్నవారును, కావు 
ననే, నిజభావగోపినౌ, నిజూతమకు సంబంధించిన, భావ-==-భావము 

లను, గోపినౌ == కప్పిపుచ్చుకొనువారును నగు,. యువానౌ=- యువ 
తియు, యువకు(డున, పాక్ ==తొలుత, అభూమిష= దర్శింప 

_ యోగ్యములు కాని విషయములయందు, (పహిత భమి కమమ్; (పహిత = 

చేయంబడిన, [భమి[క మం=సంచార[క మము గల్లిన అనగా నిటువంటి 

విషయాంతరములయందు పవ దర్తించిన, దృశోః=నేతముల యొకు, 

తిభాగం==మూడవ భాగమును, ఆనగా కడకంటి దృష్టిని, పునః= 

పలుమాటులు, అన్యోన్యముఖే =ఓ డొరుల ముఖమునందు, యదృచ్చయా 

కిల అభిలాషలేని విధముగా ననగా అభిలాషతోడనే, విధత్రః స్మ 
ఊంచుకొనిరి. తొలుత సిగ్గుచే నొండొరుల ముఖమును మటియొక 

విషయము చూచు నెపమున జూచుకొని, పిదప కటాక్షదృష్టితో మాటి 

మాటికిని చూచుకొనిరి. కాన నిట చతుః పీతియను మొదటే మన్మ థావస్థ. 

యవానా - యువా చ యువతి శ్చ==యువానౌ, 

నిడాఖావోగోవీనౌ _ నిజాశ్చ తే భావాశ్స = నిజభావాః, నిజభావాన్ ' 

గోపాయత ఇతి =- ఏఎజభావగోపినా; 

అఖూమిము_న భూమయఃకాఆభూమయః, తాసుడా అభూమిషు 
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(వపొత (ఖోమీ (కమం - పహితాశ్చ తాః [భమయశ్చ = (పహిత 

(థమయః.|[పహిత|భమీణాం [కమః యస్య సః పహితభమి[క మః, 

తం=[పహిత|[భమి| కమం. 

(కిఖొగం. తృతీయ శ్చాసా భాగళ్చ వా తిభాగః, తం-— = |కిభాగం. 

అనో న్యం ముఖే అన్యోన్యయోః ముఖం = అన్యోన్యముఖం, తస్మిన్ = 

అన్యోన్యముఖే। 

భావము : 

బాల్యయావనముల సంధియం దుండుట వలన తమతమ భావముల 
కప్పిపుచ్చుకొనుచున్న యువతీయువకులు తొలుత, దర్శింపదగని విషయముల 

యందును దృష్టిని (పవ ర్రింపంటేసి, చివర ఒండొరుల కడకంటి చూపులచే పలు 

మాజులు ఒండొరుల ముఖమును నభిలాషలేని విధముగాను, వా స్తవమున నఖ 

లాషతో( గూడినట్టుగ, చూచుకొనిరి, ॥75్॥ 

త్ల. వ్యధు_స్తమాం తే మృగమాంససాధితం 

రసా దసిత్వా మృదు తేమనం మనః। 

నిశాధవోత్సజ కురజజె రదః 
OM ౧M 

పలైః సపీయూషరనెః కి మశపి. 76 
(aun యి 

ప. వి: వ్యధు స్తమాం- తే _మృగమాంససాధితం _ రసాత్ _ అసిత్వా - మృదు - 

తేమనం-మనః-నిశాధవోత్సటబ్లకు రజ్లజై ౩-అదః-పలై ౩-సపీయావర సైః న 

కిమ్-అశపి. 

అర్థము; లే ఆవరపక్షపుజనులు, మృగ మాంససాధితం; మృగమాంస = 

జింక ముక్క మాంసముతో, సాధితం=ాతయారు గావింపబడిన; 
మృదు=మె తనిదై న, తేమనం = మజ్జిగ పులుసును రసాత్ = అభిలాష 

వలన, ఆశిత్యా=- భుజించి, అదః == ఈ మజ్జిగపులుసు, నిశాధవోత్సజ్ల 
కురజ్ఞజై 8; నిశాధవ==చం[ దునియొక్క్ల, ఉత్స జ = ఒడియందున్న, 

కురజ్ఞజై ౩; == అమృతరసముతో,గూడిన, పలైః = మాంసములచే, అకపి 
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కీం==వండ(బడినదా యేమి? ఇతి = అని, మనః == మనస్సును లేదా 

బుద్ధిని, వ్యధు స్తమాం= అధికముగా ( జేసిరి, 

వ్యూధు నమాం- అతిశయేన వ్యధుః =వ్యధు స్తమాం. 

వ్యు గమాంననాధితం _ మృగన్య మాంస; =మృగమాంసః, మృగ 

మాంసేన సాధితం=మృగ మాంససాధితం, తత్ =మృగ మాంససాధినం. 

నికాధవోత్స) జ్ఞ వరశ్తజై ?-నిశాయాః ధవః==నిశాధవః, నిశాధవస్య 

ఉత్సజః==నిశాధవోత్సజః, నిశాధవోత్సజై కురజః == నిశాధవోత్సజ్ల 
- ౧ ౧ ౧ ౧ 0 

కురజ్జః, నిశాధవోత్సజ్లకురజ్లాత్ జాయ చన ఇతి== నిశాధవాత్నజ్ల కుర జ్ఞ 

జాని, తె 8 == నిశాధవోత్సజ్లకురబ్లజై 8. 

నవీయావరపై *_పీయూవస్య రసః=పీయూషరసః, పీయూషరసేన 

భావము : 

ఆవరపక్షవు జనులు, జింక యొక్క మాంసముతో వండిన మృదువైన 

మజ్జిగ పులుసును, అభిలాషతో భుజించి, ఈ మజ్జిగ షు పులుసు, చం[దుని యొడి 
యం దున్న జింకకు సంబంధించినట్టిది కావుననే, 'యమృతరసముతో గూడినట్టి 

మాంసములతో వండబడినదా యేమి? యని భావించిరి. ఆట్టుకానిచో నా మజ్జిగ 
పులుసు కంతటిరుచి యెట్టు వచ్చునని యాశయము. . n76n 

లో. _పరస్పరాకూతజ దూతకృత్యయో 
ae] | 

రనజమారాదుమపి క్షణం (పతి। 
౧ ధి 

నిమేషణేనె వ కియచ్చిరాయుషా 
యా 

జనేష యూనో రుదపాది నిర్ణయః. 77 

ప.వి: పరస్పరాకూతజదూతకృత్యయో: - అనజ్ఞమ్ - ఆరా ద్దుమ్- ఆపి. క్షణం - 

పతి. నిమెషణేన _ వవ. కియచ్చిరాయషా _జనేమ- యానోః. ఉదపాది. 

ఎ నిర్ణయః, 
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అర్థము: పరస్పరాకూత జ దూతకృత్యయోః; పరిస్పర = ఒండొరులయొక్కం, 
ఆకూత = అభ్మిపాయమును! డెలుపునట్టి న్మేతములు మున్నగు వానిచే, 
జ కల్గన, దూతకృత్యయోః = దూత్యము కల్గిన యనగా సంభోగములకు 

వలసిన యొపుదలయు, దానికి సంబంధించిన [(పళ్నిత్తర పరిజ్ఞాన 

రూపమగు దూత్యకాదులు గల్లిన, ఆనగా సంజ్ఞలచేతనే సంగమ నిశ్చ 

యము కల్లినట్టి, యూనోః= యువతీ యువకులకు, అనజ్లం =మన్మథుని, 

ఆరాద్ధుం= సేవించుటకు అనగా రమించుటకు, క్షణం (పతి == కాలమును 
గూర్చి, నిర్ణయోఒపి=నిశ్చయముగూడ, జనేష=-ఆ జనులమధ్యనే, 
కియచ్చి రాయుషా = కొంచెము దీర కాలము=డెడీ, నిమేషణేనై వ=కంటిని 

మూయుట యను గుల్తు చేతనే, అనగా సాధారణముగా నేర్పడెడి రెప్ప 
పాటు కాలమునకంటె కొంచెము దీర్చముగనుండు జెప్పపాటు కాలముగల, 
కంటిని మూయుటయను గుర్తుచేతనే, ఉదపాది==క ల్లింపబడినది. వీరం 

దలు న్నిదించిన పిదపనే మనకు సమాగమము జరుగునని కాలనిర్ధారణ 

రణగూడ, కన్ను మూయుట యను నేతనిమీలన సంజ్ఞచేతనే చేయంబడిన 

దని యాశయము. 

సమాసములు : 

వరన్న రావాతజడూతతృ త్యం యో 8 - పరస్పరస్య ఆకూతః== పరస్పరా 
కూతః, పరస్పరాకూతేన జాయత ఇతి పరస్పరాకూతజం, దూతస్య 

కృత్యం దూతకృత్యం, పరాస్పరాకూతజం దూతకృత్యం యయో స్తే = 
పరస్పరాకూతజదూతకృత్యా, తయోః = పరస్పరాకూతజ దూత 
కృత్యయోః. 

క్రీయబ్బిరాయుజషా _ కియచ్చ తత్ చిరం చ=ాకియచ్చిరం కియిచ్చిరం 
ఆయుః యస్య తత్ =కియచ్చిరాయుః, తేన = కియచ్చిరాయుషా. 

భావము : 

ఆచ్చట నొక యువతీయువకుల జంట మధ్య వారి యొండొరుల కటాక్షాది 
చేష్టల చేతనే, దూతలు చేయుపని నెరవేర్ప(బడినందువల్ల వారికి తార్పుకాం|డ 
యవసరకు: తీజిపోయినద. వారిజువురు రమించుటకు తగిన సమయమును జన 
మధ్యమున కొంచెము దేర్చకాలము కన్నులను మూ యుబచేతచే నిర్ణయించుకొనిరి , 
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అట్లు కన్నులను మూయుటచే, రాత్రి జనులందయు నిదించినపిదప నునము కలసీ 

కొనెదమని, సమయ నిర్ధారణ నేర్పజచుకొనిరి. అనగా కనులు మూసికొనుట 

యను సంజ్ఞచేతనే కాల నిర్ణయమును( గావించుకొనిరి. 1011. 

ట్లో, అహర్నిశా వేతి రతాయ పృచ్చతి 

(క మోష్ట్రశీతాన్నకరార్పణాత్ విశే 

(ప్రియా విదగ్గా కిల తన్ని షెధినీ 

న్యధ_త సస్థ్యామధురేఒధరేఒజ్లులిమ్, 78 

ప.వి: ఆహః-నిశా-వా-ఇతి-ర తాయ--పృచ్చతి - క్ర మోస్టశీతాన్నకరార్పణాత్- 
విదే-[పియా._విదగ్గా-కిల_ తన్ని షే ధినీ-న్యధ త్ర- సన్ధ్థ్యామధురే_ఆధరే- 

ఆజులిం. 
౧ 

అర్థము : విచే=- ఒకానొకకాముకుడు, [కమోస్ట శీతాన్నకర్పారణాత్; [కమ= 

వరుసగా, ఊష్టశీత = వేడిమిగలదియు, జల్ల. దనముగలదియునగు, 

అన్న= అన్నముల పై, కరార్పణాత్ = హ స్తమునుంచుటవలన, అనగా 

నట్టి సజ్కాతమువలన, రతాయ=ా సమ్మోగమునకై, అహః = సూర్య 

సంబంధముచే, వేడితో (గూడిన పగలు సమయమా ? నిశా వా == లేక 

చం దునిసంబంధమువలన. జల్హ(దనముతో ( గూడిన ర్మాతిసమయమా ? 

ఇతీ== అని, పృచ్చతి సతి=|పక్నింపగా, విదగ్ధా== నేర్పరియెన యనగా 

నాతని యభి పాయమును |గహించినదై, [పియా = సిగుచే, తన్ని 

'షిధినీ; తత్ = ఆరెండుకాలములను, నిషేధినీ — నిషెధించుచున్నదై , 

సన్థ్యామధురే; సన్ధ్యా = సంధ్యవలె, మధురే = ఎట్లినైనమధుర మైన, 

అధరే = పెదవియందు, ఆజ్జులిం =| వేలిని, న్యధ త =ఉంచినది. పెదవిపై 

(వేలినుంచుట లజ్ఞాసూచకము. అట్టు లజ్ఞాసూచకముగా పెదవిపై | వేలి 

నుంచిన ట్రభినయించుచు, సజ్జమమునకు కాలము స:ధ్యవలె నెట్లనెన తన 

పెదవిని, దాకుటచే, సంధ్యాకాలము మనకు సంగమకాలమని సూచించి 

నది. 
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33 కీయత్త్యజ న్నోదన మానయన్ క్రియక్ర్ 
కరస్య ప్యపచ్చు గతాఒఒగతేన యామ్, 
అహం కిమేష్యామి కి మేష్యసీతి సా 
వ్యధత్ర న(మం కిల లజ్జయా౬ఒ౬ ననము, 79 

ప, వి. కియక్. త్యజన్ = ఓదనమ్_ ఆనయన్ = కియర్_ కరస్య. పపచ్చ. గతా౬2గతేన_ యామ్- అహం-కిమ్- ఏష్యామి_ కిమ్. ఏష్యసి -ఇతి-సా- వ్యధ త్త-న| మం -కిల-లజ్ఞయా-ఆననమ్. 

ఆర్థము;_ కియత్ == కొంచెము, ఓదనం = అన్నమును, త్యజన్ వదలివేయుట అనగా భ'జనప్మాతలో నొక పక్కకు నెట్టివేయుచు, కియత్ = కొంచెము, ఓదనం = ఆన్నమును, ఆనయన్ = ఆ ప్మాతనుండియే లాగికొనుచు, గతాఒ౬గతేన వ అన్నమును నెట్టివేయుట, అన్నమును లాగికొనుట 

యనునట్లు అనగా వా స్తవముగ లజ్జలేదు. కాని యాతని (పళ్నకు నుత్తర మిచ్చుటకై, ఆనన ముఖమును, న(మం వా వంగిన దానినిగా, వ్యధ త చేసినది. తలను వంచుటయను సంకేతముచే నీవే నాయొద్దకు రమ్మని సూచించిన దని యర్థము. 

సమానములు ; 

గతౌ గొతోనో _ గత్రం చ, ఆగతం చ అనయో సృమాహోరః = గతొఒ౬గతం, కేన-=గతా౬౬గతేన 

భావము ; 

ముందు. జెప్పంబడిన విటుండ్సు భొ జనప్మాతములోని యెకభాగమునకు కొంచె మన్న మును నెట్టుచు, మతీయు నందుండియే కొంచై మన్నమును లాగి 
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కొనుచు నిట్టి యాతాఒ౬యాతములతో నేను సీవద్దకు వత్తునా? లేక నీవు నా 
యొద్దకు వత్తువా? యని ఏ యువతినిగూర్చి |పశ్నించెనో ఆ యువతి, యాతనికి 

సమాధాన మొసంగుటకై తనకు లజ్జ కలుగకపోయినను, లజ్జ కలిగినదో యను 

నట్టు తలను వంచినది, ఈ. తలను వంచుటయను 'సంకేతముచే నీవే నా 

యొద్దకు రమ్మని యాతని [పశ్నకు నుతర మొసంగినదాయెను, 1/81. 

vert 

ఎం శో యధథామి షే జగ్ము రనామిష(భ్రమం 

నిరామిషే చాఒఒమిషమోహ మూహిరే, 
తథా విదగ్గెః పరికర్మనిర్మితం 

యా 

విచిత్ర మేవం పరిహస్య భోజితాః. 80 

ప. వి. యథా - ఆమి షే _ జగ్ముః = అనామిష[భమం = నిరామి షే-చ-ఆమిష 

_మోహమ్-ఊహిరే-తథా -విదగ్ధః-పరికర్మనిర్మితం -విచి తమ్ - ఏవం _. 

పరిహస్య -భోబితాః. 

అర్ధము: ఏతే. ఈ వారయా (తికులు, యధథా=- ఏ (ప్రకారముగా, ఆమిషే ౨ 

_ మాంసమందు, ఆనామిష|భమం == మాంసము కాదనెడి [భమమును, 

"జగ్ముః = పొందిరో, నిరామిషే చ = ఆమిషముకానివానియందు, 
ఆమిషమోహం==మాంసమనెడి | భాంతిని, ఊహిరే == పొందిరో, తథా = 

ఆ |పకారమే, విదగ్గెఃాపరిహాసమునందు నిపుణులై న వంటివారిచే, 

పరిక ర్మనిర్మితర “పరికర ==. భోజ్యములగు వస్తువులకు. _ తాలింపు 
మున్నగు సంస్కారములను. గల్లించు దవ్యముచే, నిర్మితం == చేయం 

బడిన (కావుననే), విచిత్రం = ఆశ్చర్యమైన భొజ్యవస్తువును, పరి' 

పరిహసించి, అనగా మాంసము 'నొసంగునపుడు మాంసము 

ని వడ్డించుట, మాంసముకాని దానిని వడ్డించునపుడు మాంసమును 
_ వడ్డించటయను పరిహాసమును గావించి, భోజితాః== భోజనము చేయంప? 

బడిరి, 



' అనామిషమితి. (భ్రమః=అనామిష్యభమః, తమ్ అనామివ (భమం. 
నిరాషి నే -నిర్ణతం ఆమిషం యస్మా త్రత్- నిరామిషం, తస్మిన్ = నిరామిషే, 

. 
అముషమోవొం_ ఆమివమితీ మోహ్య ఆమిష మోహాః,తం, అమిషమోహం, పరిక లి శిర్భుతం-_పరికర్మ ణా నిర్మితం =పరికర్మనిర్మితం, తత్ == _పరికర్మని ర్మితం. 

a 

భావము : 

వరపక్షమునకు జెందిన జనులు, మాంసమునందు, అనగా మాంన మ్మిశమగు నాహారమందు మాంసమి|శము కాదను (భాంతి నెట్టు పొందిరో, ఎట్టు మాంసరహితమగు నాహారమునందు, మాంసమి శమను [భాంతిని. బొందిరో, 

భోజనము చేయింపంబడిరి. 180 || 

ల్స్. నఖేన కృత్వాఒధరసన్ని భాం నిభాక్. 
యువా మృదువ్యజ్ఞనమాంసఫాలికామ్ 
దదంశ దనైైః (పశశంస త(ద్రసం 
విహస్య పశ్యన్ పరిహాసికాజధరమ్. 81 

ప. వి. నభిన_కృత్వా.._అధరసన్ని భాం__నిభాక.. యు మృదువ్యష్ఞాన మాంసఫాలికాం.... దదంశ__దనై 3-పళశంస - త్మదసం _ నివాస్య...... పశ్యన్ _పరిహాసికా2 ధరం, 
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అర్థము: యువా== ఒకయువకు(డు, మృదువ్యజ్ఞానఫాలికాం, మృదు=మె తని, 
వ్యష్ఞానమాంస == మజ్జిగతో చేయబడిన పచ్చడివంటి మాంసముయొక్క_, 

ఫాలికాం== ముక్కను, నిభాత్ -భకి ంచుటయను నెపమువలన, నఖేన== 

గోటిచే, (ఛేదించి) అధరసన్నిభాం == (వడ్డించు పరిచారికయొక్క-) పెద 

వితో సమానాకారముగలదిగా , కృత్యా = చేసి,. పరివేషికాఒధరం, ' 

పరివేషికా== వడ్డించు పరిచారికయొక-, అధరం = |కింది పెదవిని, 

పళ్యన్ == చూచుచు, విహస్య = నప్వి, దంత్రెః = ద న్తములతో; 

దదంశ ౫౫ కొతీ కెను, త దసం=ాదానియొక_రుచిని, (పశశంస = 

పొగడెను. అనగా నామెయొక్క పెదవి యను బుద్ధితో దానిని! బొగడె 

నని యర్థము... 

అధరనన్మిఖాం - ఆధరేణ సన్నిభా== అధరసన్నిభా, తాం == అధర 

సన్నిభాం. 

మ్య దువ్యు జ్ఞనలొ లికాంమృదు చ తత్ వ్యజ్దనం చ= మృదువ్యజ్ఞానం, 

' మృదువ్యజ్ఞునస్య ఫాలికా ==మృదువ్యష్టున ఫాలికా, తా ౦==మృదువ్యజ్ఞున 

ఫాలికాం. 

త (దనం = తస్య రసః=ాత|దసః, తం==త|దసమ్. 

వరివోదీకొజ ధరం... పరివేషకాయాః అధరః = పరివేషికా&౬ ధరః, 

తం=ాపరివేషికాధరం 

భావము : 

రికా కొక యువకు(డు మజ్జితో నిర్మింప(బడిన మె తని మాంసఖండమును 

తినుట యను నెపముతో గోట్మతుంచి, వడ్డించు పరిచారికయొక్క.. కింది 

పెదవితో సమానాకృతి గలదిగా' జేసి యా పరిచారిక యొక్క కింది పెడవిని( 

జూచుచు, నామెయొక్క- పెదవిగా దానిని భావించుచు కొణికెను. _.తర్వ్యాత దాని 

రుచిని నమృతసమానముగా బొగడెను. |181॥ 
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"శో అనేకసంయోజనయా తదా కృతం 
. నికృత్య నిషిష్య చ తాద్భ గార్డనాత్ _ 
అమీ కృతాఒకాలిక వ స్తువిస్మయం 

జనా బహువ్యజన మభ్యవాహర న్.. : 02. 
జ 

త్ 

ప. వి. అనేకసంయోజనయా - తదా -. కృతం - నికృత్య - నిష్బిష్య - 

శి | 3 

చం తాదృక్ ఆ ఆర్జనాత్ న అమీ -- కృతాకాలికవస్తువిస్మయం = 

జనాః = బహు - వ్యజ్జునమ్ = అభ్యవాహరన్. .. 

ఆర్థము; తదా==ఆ భోజనకాలమునందు, ఆమీా ఈ, జనాః==జనులు, అనగా 

భుజించునట్టి జనులు,  అనేకసంయోజనయా; అనేక == పెక్కులై న 

సంస్కారము నొసంగు దవ్యములను, సంయోజనయా == చేర్చుటచే, 

_ తధా=ఆ విధముగ ,. సికృత్య కోసి, నిష్పిమ్య చ= పిసికొయు, అర్హ 

నాత్ = మటీయొక వస్తువు యొక్కరూపమును కల్పించుటవలన, తాదృ్భక్ = 

. అటువంటి విచితముగా, కృతం = చేయంబడినది. యథా=౭ఎట్టనగా; 

కృతా౬.కాలికవస్తువిస్మయం; కృత == సంపాదింప(బడిన, ఆకాలిక=- 
ఆ కాలమందు( గల్లిన,వస్తుా వస్తువులయందు, విస్మయం =ఆశ్చర్యమును 

గల్లించు, బహు = పెకై ౨న, వ్యష్టో వం=శాకముూతోడను, మాంసముల 

తోడను నిర్మితములై న పచ్చళ్ళ్శను కూరలను, అభ్యవ్లాహరన్ =భుజించిరి. 

అనేకనంయా జభయా _అనే కేషాం సంయోజనా = అనేకసంయోజనా, 

'తయా = అనేక సంయోజనయా. 

కృతా౬కౌలీకోవోన్తువినుయం _ అకాలే భవాని=-ఆకాలికాని, ఆకాలి 

కాని చ తాని వస్తూని చ=-ఆకాలికవసూని, ఆకాలికవసుష విస్మ 

యః= ఆకాలికవస్తువిష్మయః, కృత? ఆకాలికవస్తువిస్మయః యేన 

తన్ కృతాకాలిక వస్తువిన్మయం, తత్ = కృ తాకాలిక వస్తువిస్మయం, 
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భావము : 

భోజనకాలమందలి భో క్తలగు వరునిపక్షమునకు( జెందిన జనులు పెక్కు 

సంస్కారకములగు |దవ్యములను( గలుపుటచేతను, (తుంచి, పిసికి మటియొక 

వస్తువుతో పోలికకల్లినదిగా చేయుటవలనను, నంత విచితముగా తయారుచేయ! 

= బడినవై యా కాలమునకు దుర్గభములగు వస్తువులచే నిర్మంప(బడుటవలన 

నాశ్చర్యము గొలుపుచున్న పెక్కు విధములగు శాక మాంసాదులతో నిర్మింప. 

బడిన పచ్చళ్ళను కూరలను, నారగించిరి.. ౨౨ 8821! 

ల్లో, పిపాను రస్మీతి విబోధితా ముఖం 
నిరీక్ష్య బాలా సుహితేన వారిణా। 

"పునః.కరే కర్తుమనా గలవన్సికాం 

 హసాత్ సఖీనాం సహసా న్యవర్తత. లి 

పవి: పిపాసుః-అస్మి - ఇతి - విబోధితా - ముఖం-నిరీక్ష్య-బాలా-సుహిలేన- 
.._ వారిణా-పునః-కరే-క ర్తుమనాః-గల న్లికాం-హసాత్ _సభఖీనాం _ సహసా- 

న్యవరత. 

అర్హము :- వారిణా == ఉదకమచే,  సుహితేన=-తృ ప్రి చెందిన యొకానొక 
యువకునిచే, ముఖం== యువతియొక్క మోమును, నిరీక్ష్య చూచి, 
పిపాసుః- నీరు తాగ నభిలాషగ లవాడుగా, అస్మి == అగుచున్నాను, 

ఇతి==- ఆని, విబోధితా == హెచ్చరిక చేయంబడిన, బాలా=వాలికయె 

నందువలన దానియందలి గూఢార్థ మును( దెలియ. జాలని యువతి, 

పునః=మఖజల;. గల న్తికాం = గిండిని లేక చెంబును, క రే=హస్తము 

నందు, కర్తుమనాః సతీ==పట్టుకొనం గోరిక గలదగుచు, సఖీనాం= 
చెలిక త్తెఎయొక్క, హసాత్ = నవ్వువలన, సహసా = వెంటనే, 

న్యవ రత = మజలినది. అనగా నీరు (తాగి తృప్తి జెందిన యావిటుండు. 
పని యేమియు లేక “పిపాసు రస్మి”” అనగా [తాగ( గోరుచున్నానని 

చెప్పుటవలన యాయువతి దానిలోని నిగూఢార్థమును అనగా 'నీ పెదవిని 
పానము జేయగోరుచున్నా'నను నర్గమును [గహింపక దాహమువలన నీటిని 

పానము? జేయగోరుచున్నా' డని [భాంతిపడి చెంబుతో సీటిని. దేషబయత్నిం 
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పగా, జెలిక త లాయువతి, గూఢార్థ మును. డెలిసికొనక యమాయికురాలుగ 
టు నీఠం దేబోయినదని సవ్యిరి. ఆ నవ్వుచే నామె యా గూఢార్థమును( -_ దెలిసీకొనిం చెంబును, జేపట్టుటను మానినదని యాశయము ॥రకి॥ . 

వీపొనుః '_" పాత్ర మిచ్చు? = పీపాసుః 
రొ దుమునాః య కర్తుం మనః యస్యా స్సావ=క రుమనా; 

భావము : 

నీరు (తాగి తృ ప్రి జెందిన యువకు డొకడ్తు బాలయైన యవతియొక్క. 
ముఖమును, జూచి తాగ గోరుచున్నాను”” అని యడుగగా యామె యాతని 
మాటల్లోని గూఢార్థమును, అనగా నీ పెదవిని. (దాగగోరుచున్నానను నర్భమును( 
దెలియక బాలిక యెనందువలన నమాయకతతో, చెంబుతో నీటిని? దేంబోగా, 
నచ్చటి చెలికత్తె లామె యమాయకత్వమునకు నవ్వసాగిరి, అపు డామె యా 
యర్థమును (గహించినదై యాపనినుండి మలలినడి. అతడు నీరు [తాగి తృ ప్రి 
నొంది యువ్నప్పుడు, మజల నీటిని తాగుప కవసర మేమున్నది? కాన నట్టి 
స్థితిలో “పిపాసు రస్మి*” యను నాతని మాటకు నీర్రు [తాగంగోరుట యర్థము కాదు. మచేమనగా నా యవత్రి యధరమును పానము చేయుటయే దిశి, 

ల్లో యువా న ా దిత్సు రమ్మత్రగం ఘృతం 
విలోక్య త తై )ణదృళోఒనుబిమృనం, 
చకార తన్నీ విని వేశితం కరం | కష 
బభూవ తచ్చ స్ఫుటకణకోత్క_ర మ్, 84 

ప. వి. యువా -సమాదిత్సుః-అమ్మతగం-మృతం_విలోక్య వ త్మత-ఏణదృళః - 4 సలిషృనం-చకార-కన్నీవినివేశితం. కరం-బభూవంతత్ చ స్రిబక్య కోత్పరం, 
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అర్థము. యువా == ఒకానొక యవకుండు, అమ్మతగం = ప్మాతయందున్న, 

ఘృతం == నేతిని, సమాదిత్సుః == తీసికొన( గోరినవా(డై, త[త= 

ఆనేతియందు, ఏణదృశః మై జింక క న్నులవంటి కన్నులుగల యా 

పరిచారిక యెన యువతియొక )_, అనుబిమృనం = .(పతిబింబమును, 

విలోక్య == చూచి, కరం= తనచేతిని, తన్నీవిని వేశితం; తత్ = అ (పతి 

బింబముయొక్క- , నీవి==చీరముడియందు, నివేశితం == ఉంచబడినదిగా, 

" చకారడాచేసెను, తచ్చ పా ఆ (పతిబింబముగూడ, స్పుటకజణ్ఞకోత్కరం; 

స్ఫుట = వెల్లడియెన, 'కజట్టక==పులకములయొక, ఉత రం = 

సమూహముగలదిగా, బభూవ=ాఆయెను. తన .కోకముడిని విప్పుటకై 

యభి పాయమును చెలుపుటకొజకు తన | పతిబింబములోని కోకముడికి 

. సమీపమున నాతడు బెతినుంచుటను జూచి యాతనికి తన సమ్ఫోగ 

_ మునశ్రై యభిలాష యుండుటను( దెలిసికొని యాతనియందు దాను 

ననురాగ ముంచుటవలన తాను పులకితురాలై నది. అందువలననే యామె 

(ప్రతివింబముగూడ పులకిత మైనదని యర్థము. 

నమాదిత్సు* - సమాదాతు మిచ్చుః=-సమాదిత్సుః 
అమతగం - అమ్మతం గచ్చతీతి =అమ్మతగం, తత్ == అమ్మతగం. 

బీజద్బ్ ౪ - ఏణ స్యేవ ద్భశౌ యస్యా స్సా==ఏణదృక్ , తస్యాః జా 

ఏణదృశః. 

. తన్చీ వినివోలితోం- తస్య నీవిః =తన్నీవిః, తన్నీవా నివేశితః = తన్నీవి 

నివేశితః, తండాతన్నీ వినివేశితం, 

న్భు ఉతజ్జతోతరోం - కణ్ణకానా ముత్కరః=కణ్ణ్లకోత్క_రః, స్సుటః 

కల్దకోత్కరః యస్య సః == = స్ఫుటకణ్ణకోత్క_రః, తం = స్ఫుటకజ్ణ 

కోత్కరం. 

భావము : 

ఒకొనొక యువకు(డు నేతిగిన్నెను దీసికొనగోరినవాడై , అందలి నేతి 

యందు నొక హరి ణాక్షియొక. (పతిబింబమును( జూచి, తనచేతిని స్రీ (పత్తి 
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బింబముయొక్క- కోకముడి పె నుంచెను. అప్పుడా |పతిబింబము పులకములతో 
గూడినదాయెను. అనగా తన కోకముడిని విప్పుటకై తన పకిబింబములోని 

కోకముడికి సమీపమున నాతడు చేతిని. బెట్టుటను. గాంచి యాతనిపై నామె 

కనురాగము గల్లినది. ఆందువలన నామె శరీరము పులకితము కాగా, ఆమె 

పతిబింబమునందును, నా పులకము లేర్పడి యదియు పులకితముగా. గాన 

వచ్చినదని యాశయను. ॥రి4॥ 

అద వాడి అన వ శో, ప్రలేహజస్నేహకృతానుబిమ్బనాం 

చుచుమ్బ కో౬పి |శితభోజనసలః, 
అ 

ముహుః పరిస్పృశ్య కరాజ్ఞులీముఖై 8 

తతోఒనుర కె; స్వమవాపి తె ర్ముఖమ్. 11805! 
ళ్ షి 

ప. వి. (పలేహజ స్నేహకృతానుబిమృనాం- చుచుమృ-క ః-అపి-|శితభోజనస్థలః - 

ముహుః -పరిస్పృళ్య -కరా జ్ఞులీముఖై 8- తతః- అనుర క్రైః- స్వమ్- ఆవా 

పితె ౩-ముఖమ్. 

ఆర్థము: కో౭_పి==- ఒకానొక, యువా యువకు(డు. (శ్రిత భో జనస్థలః, [శీత 

ఆశయింపబడిన, భోజ నస్టలః = భోజనముచేయు స్థలముగలవా (డై, 

(పలేహజ స్నేహకృతానుబిమృనాం, [పలేహజ == నాలుకతో నాస్వాదింప. 

దగిన, యల్రము మున్నగు వానితో ( వేయంబకిన, [దవదవ్యరూపమున 

నున్న సాధనమునుండి యేర్పడిన, స్నేహ == తైలము మున్నగువాని 
యందు, కృతానుబిమృనాం; కృత ==చేయబడిన, అనుదిమృనాం= 

(ప్రతిబింబముగల్లిన, పరివేషణము జేయు. బరిచారికను, ముహుః --పలు 

మాజులు, పరిస్పృళ్య= (వేళ్లకొనలతో తాకి, తతః=తాకినపిదప, 
స్వం=తనదై న, ముఖం=- మోమును, అవాపితై = పొందింప(బడిన 

నగా ముద్దిడంబడిన (కావుననే), అనుర క్రైః== వేడిగల పదార్థములను. 

దాకుటవలనగాని, స్వాభావిక ముగా గాని) ఎల్జ(బడిన, (అనుకాగ ము 

వహించిన) కరాజ్లులీముఖై *= చేతి! వేళ్ళకొనలచే, చుచుమృు == (పతి 
బింబించిన యామెను) ముద్దిడుకొనెకు. మాటిమాటికి లేహ్యములగు సాధ 
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నముల నాస్వాదించునెపమున నెదుటనున్న పరివేషించు పరిచారిక యొక్క 
పతిబింబముచే తాక (బడిన తన వేలికొనలను నాకుటవంననేయామెయొక,. 

పతిబింబమును నాస్వాదించుటవలని సుఖము ననుభవించె ననియు నామె పై 

యనురాగము వహించెననియు నభి|పాయము. .. 

సమాసములు : 

(వలే వా న్నే వొళ్ళ్ తానుబిమ్ము నాం - పలేహేభ్యః జాయత ఇతి = 

[పలేహజః, [పలేహజ శ్చాసౌ స్నేహశ్చ=ా [పలేహజ స్నేహః, పలేహజ 

స్నేహే కృతం, అనుబిమృనం యస్యా స్ఫ్పౌా== (పలేహజ స్నేహకృతాను 

: బిమృనా, తాం==|(పలేహజ స్నేహకృతానుబిమృనాం. . 

ఉీతభోదిన న్టలః-భో జనస్య స్థలం == భోజనస్థలం, శతం భోజనస్థలం 

యేన సః= (శ్రితభోజనస్థలః. 

కోరాజాలీములై 8 - కరస్య అజ్జుల్యః = కరాబ్దుల్యః, కరాజ్జులీనాం 

ముథాని=-కరా జులీముఖాని, తై ౩=-కరాజబ్గులీ ముఖైః, 

భావము : 

ఒకానొక యువకు(డు భోజనస్థలమును( బొందినవాడై లేహృములై న 
యల్లము మున్నగువానిచే నిర్మింపబడిన నూనెలతోగూడిన |దవపదార్థముల 
యందు వడ్డించుసమయమున [పతిబింబి చినట్టి పరివేషణము( జేయు( బరిచారికను 

మాటిమాటికి తన వేళ్ళకొనలచే తాకి, తర్వాత తననోట నుంచుకొన(బడి యాస్యా 
దింప(బడిన యా వేజ్ణ ఆసాధకములోని వేడివలననో స్వాభావికముగనో యెట్టి 

బడినవై (అనురాగము నొందినవై) యుండిన వి. అట్టి వేళ్ళకొనలతో నాయువ 

కుడు స్నేహపదార్థములయందు _పతిబింబించిన యాయువతిని ముద్దిడుకొనెను, 

మాటిమాటికి లేహ్యవ్యష్టనమును నాస్వాదించుట యను వ్యాజమున, నెదుటనున్న 

పరివేషణము చేయు, యువతియొక్క_ పతిబింబమును తాకుచున్న తన వేళ్ల 

యొక్క. కొనలను చుమృనము చేయుట వలననే యామె (పతిబింబమును చుమృ 

నము(జేయుటవలని సుఖము ననుభవించెననియు, నామెయం దనురకు డాయె 

ననియు భావము ॥ర5॥ న్ 
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కో, అరాధి యస్మీనమృగాజప త్తిజై ః 

ఫలె ః మృదుస్వాదుసుగ న్టి తేమనమ్, 

అశాకి లోకై 8 కుత ఏవ జేమితుం 
న తత్తు సంఖ్యాతుమపి న్మ శక్యతే. 86 

ప.వి:- ఆరాధి-యత్ _మీనమృగాజప శ్రి)జై ః-పలై ॥ -మృదు - స్వాదుఎసుగస్థి - 

తేమనం-అకాకి - లోకై ః-కుతః-ఏవ - జేమితుం-న-తత్-తు - సంఖ్యా 

తుమ్-అపి-స్మ -శక్యతే. 

ఆర్థము:- మీనమృగాజప తి9జై ౪, మీన == చేపలు, మృగ ==కుందేలు మున్నగు 

జంతువులు, అజ = మేకలు, ప త్తి౦జై == పక్షులు ఆనువానినుండ్మియుద్భ 

వించిన, పలై ః=-మాంసములచే, మృదు == మె త్రందనము గలదియు, 

స్వాదు =రుచిగలదియు, సుగన్థి=ా సువాసన గలదియునగు, యత్ =వఏ, 

తేమనం == మజ్జిగతోటి వ్యక్ణినము, ఆరాధి = పక్యము చేయబడి 

నదో, తక్ = ఆ వ్యంజనము, లోకెః = భుజించు జనములచే, 

సజ్ఞ్యాతుం = లెక్కించుటకు(గూడ, న శక్యతే స్మ == సాధ్యము కాకయుండి 

నది. తుడాకాని, జేమితుండాతినుటకు, కుత ఏవ==- ఏవిధముగా 

ఆశాకి=శ క్యమైనది. 

మీన మృగాజ పతిజై ః — మీనాళ్చ, మృగాశ్చ అజాశ్చ ప త్రింజశ్చ 

== మీనమృగాజ ప త్తింణః మీనమృగాజ ప తి9భ్యః జాయ న ఇతి మీన 

మృగాజ ప త్రిజాని, తై == మీనమృగాజప త్రిజై 8. 

భావము : 

చేపలు, మృగములు, మేకలు, పక్షులు మున్న గువాని మాంసములచే, 

మెతగాను రుచికరముగను, సువాసనగలదిగను నిర్మింపపడిన మజ్జిగ, పచ్చడి 



షోడశ సర్గ 141 

యను సాధకములు, భో క్రలగు జనములచే లెక్కింప సాధ్యము కాక యుండినవి. 

ఇ(క వానిని భుబింప వారికి శ_క్రి యెక్కడిది? ఏల యనగా నాసాధకము లపరి 

మితములుగా చేయబడినది. అందువలన భో కల కవి యపరిమితములై 

లెక్కింప సాధ్యములు కాక యుండినవి. అట్టు లెక్కింప సాధ్యముకాక యుండిన 
యసంఖ్యాక ములగు నాసాధకములను నాభోక్త లెట్టు తినగల్లిరి? వా స్తవములో 

తినలేక కొన్నింటిని వదలి పెట్టియుందురు 1106 ॥ 

శో కృతార్గన శ్చాటుభి రిజ్లితె 8 పురా 

పరాసి యః కిజ్బున కుజ్బ్చిత్య భువా 

&పన్ ముఖే భోజనలీలయా ఒజ్లాలీః 

పునః (ప్రసన్నాననయా ఒన్వకమ్చి సః. 87 

ప. వి. కృతార్థనః - చాటుభిః - ఇజితై ౩- వురా - పరాసి _ యః- కించన. 

కుళ్బ్చోత[భువా - క్షేపన్ - ముఖే - భోజనలీలయా _ అజ్జులీః-పునః _ 

(పసన్నాననయా - అన్వకమ్బి - సః, 

అర్థము; చాటుభిః == అనునయమును సూచించునవియైన. ఇజ్లీతై ॥ = కన్నులు 

మున్నగు నవయవములయొక చేస్టలచే, కృతార్థ నః; కృత చేయ 

బడిన, అర్థ నః = సంభోగ (పార్ధన గల్లిన,యః = ఏ యువకుడు, 

కిజ్బా న=ాకొంచెము, కుజ్బ్చోత[భువా; కుక్చో త== వంకరగా, జేయ. 

బడిన, (భువా = కనుబొమ్మలు కల్గిన గ్రీచే, పూఠ్వం ==తొలుత, 

పరాసి=నిరాకరింప(బడెనో, సః=-ఆ యువకుడు, భోజనలీలయా = 

భోజన వ్యాపారమను మిషచే,ముఖీ = నోట, అబ్లులీః:=ఆ మెయొక్క (పతి 

బింబముచే స్పృశింపబడిన వేళ్ళను, క్షీపన్ ==ఊంచుకొనుచు ననగా 
(పతిబింబముచే. దాకంబడిన [వేళ్ళను ముద్దిడుట యను వ్యాజముచే 

యామెనే ముద్దిడుచు, (పసన్నాననయా - (పసన్న = అనురాగముతో( 

చూచుటచే పసన్నమైన, ఆననయా == ముఖము గల్గిన యాతరుణిచే, 

అన్వకమ్బి = సంభోగమునకు దయచూప(బడెను, 
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క్క తార్భీ దః కృతమ్, అర్ధనం యేన స సః =-కృతార్థనః 

కక్కోతభువా - కుజ్బీతే (భువా యస్యా. స్సాజాకళ్చాత్యమాం, . 

తయా ==కుక్చోత భువా. 

ఖోజనలీలయా= భోజనస్య లీలా వై భోజనలీలా, తయా భోజన 

లీలయా. 

(వనన్నా ననయా - (పసన్నం ఆననం యస్యా స్పా==|పసన్నోననా; 

యా==|పసన్నాననయా. 

భావము : 

తొలుత ననునయాదులతోను గూడిన కన్నులు మున్నగు నవయవముల - 
_ విలాసములచే సంభో గమునకై. పార్థించిన యువకుని చిట్టించిన కను బొమ్మలతో 

తిరస్కరించినది. ఆతడే భోజనమను నెపమున నామె |పతిబింబమును( దాకిన 

(వేళ్ళను నోట నుంచుకొనుట యను వ్యాజమున నామెను ముద్దిడుకొనుటచే నామె 

[పసన్న వదనము గలదై. సానురాగముగా వానిని. జూచుచు మజల వాని నను 

[గహించినదని యర్థము. స. 

గ 

FAR అకారి సీహారనిభం (ప్రభక్షానా . 

దధూపి యచ్చాగురుసారదారుభిః, .. 
నిపీయ భృజారకసజి తచ్చ తె. 

MN ౧ 0 

రవర్షి వారి పతివార మీదృశమ్. 8 
" అ " 

ప. వి. ఆకారి- నీహారనిభం- |ప్రభజ్ఞానాత్- అధూపి- 'యత్- చ- అగురుసార 
దారుభిః.నిపీయ- -భృజ్లారక సబ్లీ- తత్. చ-తై 8- అవర్ణి - వారి- (పతివారమ్ - 

ఈదృశమ్. 

ఆర్థము:- యత్- వ్ సిద, ప్రభజ్ఞనాత్ = గాలివీచుటవలన, సీవారనిభం — a 

మంచుతో సమానముగా, శీతలముగా, ఆకారి జ చేయ(బడినదో, తధా = 



షోడశ సర్గ 1498 

అర్రే, అగురుసారదారుభిః, అఆరుగు=కృష్ణాగురు వృక్షము యొక్క, 

సార =లోపలిమలై న సుగన్గముగల, దారుభిః == కొయ్యలచే, అధూపి = 

పొగ వేయంబడినదో, భృజ్ఞారక సజ్లి వా అట్టి చిన్న బంగారు పా|త్ర 

యందున్న, తత్ = ముందు (జెప్పబడిన, వారి నీటిని, నిపీయ= (తాగి, 

[పతివారం == ఒక్కొక్కమాటు, తై ః==ఆ [తాగునట్టివారిచే, ఈ 

దృశం చెప్పంటోవు పకారము, అవర్ణి == వర్ణింప (బడినది. 

సమాసములు : 

శీవోరనిభం- సీహారేణ సదృశం == నిహారనిభం, తత్ = నీహారనిభం, 

అగుడనారదాదఖిః - అగురోః సారః యేషాం తానిాఅగురుసారాణి, 

ఆగురుసారాణి చ తాని దారూణి చ == అగురుసార దాకూణి, లై 8 

అగురుసారదారుభిః, - 

భృ జ్ఞొరోకనట్లో _ భృజ్ఞార కేణ సబ్లి =భృజ్షారక సజ్జ, తత్ = భృజ్ఞారకసజ్లి. 

(వతివార 0 వారే వారే==| పతివారం 

భానము : 

నీటిని గాలితో. జల్పబజచి, యగురువాసనలను( దగులునట్టు చేసి బంగారు 

గిన్నెలయం దుంచ(బడగా యానీటిని పలుమాజులు (తాగి, యొక్కొక్క తడవ. 

దాగినప్పుడును నా పొనముగావించినవారు పై శ్రాకమునందు చెప్ప(బోవు 

(పకారము చెప్పిరి. 185॥ 

ల్లా, తథా విధాత ర్యదకారి చామృతం 

కృతజ్బు యజీవన మమ్బు సాధు తత్ 

వృథేద మార మి తు సర్వతోముఖం 

తధోచితః కర్రు మిదంపిబ స్తవ, 89 

ప.వి, తథా-ఏవిధాతః-యత్ -ఆకారి- చ- అమృతం-కృతం - చ-యత్ -బజీవనమ్- 

అమ్బు-సాధు- తత్ _వృథా- -ఇదమ్- -ఆరమ్బి-తు- -సర్వతో ముఖం . ఎ తథా 

ఉచిత 8-5 రుమ్- ఇదంపిబః-తవ. 
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ఆర్థము:;.- హే విధాతఃడాకి బ్రహ్మో! త్వయా =ానీచేత, ఆమ్బు = ఉదక ము, 
అమృతం = అమృతమని 'పేరుగలదిగను, జీవనం- జీవనమను పేరు 
గలదిగను, యత్ == ఎందువలన, ఆకారి = చేయ(బడినదో, తత్ = 

ఆ రెండు కార్యములును, సాధు=-చక్క_గా, కృతం=ాచేయ(బడినది, 

ఉదకము, ఆమృతముతో సమానమైన రసము గల్లినందువలనను, జీవన 
మునకు సాధనమైనందువలనశు నా రెండు పేరులును దానికి సార్థకము 
లై నవని భావము. తు=కాని, ఇదంవ ఈ యుదకము, సర్వతో ముఖం; 
సర్వతః = అంతట [పవాహరూపములగు ముఖములు గలదిగా. సర్వతో 

ముఖమును పేరుగలదిగా, వృథై వ==వ్యర్థముగవే, ఆరంభి - చేయ. 

బడినది. పేయమనగా పానము చేయందగిన వసువునకు పేరు. దానికి 
ముఖము అవసరము లేదు గడా. అప్పుడు ముఖపదము దానిపేరుతో 
నుండుట వ్యర్థము. (ఆతః = ఇందువలన) ఇదంపిబః; అస్య అంబునః = 
ఈ యుదకమును. పిభతీతి=-|తాగునని ఇదంపిబ 8 జలమును [తాగు 
మనము మున్నగువారమనియు, తథా =అర్లై, సర్వతోముఖః, సర్వతః 
అన్ని స్థానముల యందు ముఖము గల్గిన వారమనియ (సర్వతః 
ముఖాని యస్య సః), ఆని కర్తుం =చేయుటకు, తవ నీకు, ఉచిత = 
తగినడి. వీరు (తాగువారికి బహుముఖము లున్నయెడల వారికి, ద్భ ప్రి 
కలుగు నంతవరకును నీరు [తాగుట సంభవించును. కాని ఓక ముఖ 
ముతో నది సంభవింపదు కావున వారికే సర్వతోముఖత్వ ముండుటి 
యుచితమని యాశయము. కాని |పకృతము పేయమైన జలమునకు 
జలమునకు సర్వతోముఖమని ముఖశబ్దఘటితమైన 'పేరుంచుట వ్యర్థ 
మని యర్థము. 

నర్శంతో ముఖం-సర్వతః ముఖాని యస్య తత్ == సర్వతో ముఖం. 

భావము : 

ఓ విధాతా! సీవు ఉదకముసకు, అమృతము, జీవనము, ఆసు 
పెళ్ట్చను, బెట్టుట సముచితమే. ఏలయనగా నుదకము ఆమృత ములో 
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సమానమగు రుచిని. గల్లియున్నది. |పాణములను నిలుపుటకు సాధనమునై 
యున్నది. కాన నమృత మనియు, జీవన మనియు, పేర్టను నట్టి 

యుదకమునకు( బెట్టు సముచికమే గాని సర్వతోముఖమను పీపను దాని 
కుంచుట వ్యర్థము. ఏల యనగా నది యుదకమునకు సార్థకము గాదు. పేయ 

మైన వస్తువునకు ననగా, [దాగంబడు వస్తువునకు ముఖ మెందు కవసరము*+ కాని 

(తాగు వ్య శక్తికి ముఖ మవసరము. కాని యవి [తాగునవి కాకపోయినను సర్వతో 

ముఖ మను పేరుబెట్టుట వ్యర్థమే యై యెనది. కొన జలముకు( (దాగునట్టి ఫాణులకే 

“సర్వతో ముఖ” మని “సర్వతః ముఖాని యస్య స సః అను వ్యుత్పత్తి. ననుస 

రించి శరీరమంతట ముఖములుగలదిగ పేరుంచుట తగినది. నీరు (తాగునట్టివారికి 

పెక్కు_ముఖము లున్నచో, త్చప్రి పి కలుగునంతవరకును నీటిని, (దాగుట సంధ 

వించును కాని యొక ముఖ మున్నచో తృప్తి పిగా నీటిని. (దాగుట కష్టము కాన 

పానము చేయునట్టివారి కే సర్వతో ముఖమని పేరుంచుట తగినధని యర్థము, 

అట్టున్నచో మధురజలముల నొక ముఖముతో, శీతలజలములను మటియొక 

ముఖముతో |తాగుట కవకాశ ముండెడిది. ఆ విధముగా ' నీజలమును( (తాగు 

మనవంటి జనమునకు ఇదంపిబః అనగా ఇదం=ాఈ నీటిని, పిబతీతి=- పిబః 

అనగా జలపాయి యను పె రెట్టు సరీపడునో అవే సర్వతః ముక్లాని యస్య సః 

యని మనకు 'పేరుంచియున్నచో నాపేరును తగియుండెడిదని భావము.  1190॥ 

శో, సరోజకోళాభినయేన పాణినా 

స్టితేఒపి కూరే ముహురేవ యాచకతే, 

సఖి!త్వ మన్నై వితర త్వ మిత్యుభే 
మిథో న వాదాత్ దదతుః కిలౌదనమ్. శ్రి! 

పవి: సరోజకోశాభినయేన -పాణినా స్థితే -అపి-కూరే-.ముహుః-ఏవ-యాచతే = 

సఖి. -త్యమ్-అగె స్మె- _వితర-త్వమ్- ఇతి ఉబే- మిథః-న-వాదాత్* దదతుః 

=కిల=- ఓదనం,. 

అర్థము: కూరే = అన్నము, సితేఒపి =ఉన్నను,.. అనగా భోజన పా[తమందు, 

ఆన్నమున్నను, సరోజకోళాభినయేన; సరోజ =పద్మముయొక్క, కోశ 2 

10) 
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మొగ్గను, ఆభినయ = ఆనుకరించుట గల్గిన అనగా తామరపూవు మొగ్గ 

ననుకరించుచు నామెయొక్క. స్తనములను, బట్టుటలోని యభిలాషను 
సూచించు, పాణినా=హ స్తముచే, ముహుః =పలుమాణులు, యాచతే= 

యాచించుచున్న యవకునికై, హేసఖి! == ఓ చెలిక త్రియా, త్యం=నీవు, 
అ స్కై =యాచించుచున్న యువకునకు, వితర =ఆన్నమును వడ్డించుము, 

అని చెప్పగా రెండవ స్ర్రీయ, త్వం=నీవు, వితర వడ్డించుము. ఇతిడా 

ఈ విధముగా, ఉభే =ఇద్దయు స్రీలును, మిథః=ఒండొరులు, వివాదాత్ = 

వివాదపడుటవలన, ఓదనం= అన్నమును, న దదతుః కిం=వడ్డించలేదు 

ఆతడు చేసిన పని జనులలో పరిహాసకరముగా నుండుటచే నొక్క_తెయు 

దాని నంగీకరింపలేదని యర్థము. 

నరో జకోళాభిన యేన __ సరోజస్యకోశ౩=సరోజ కోశః, సరోజకోశస్య 

_ అభినయః=సరోజకోశాభినయః, తేన--సరోజకోళాభినయేన, 

భావము : 

ఒక యువకు( డన్నము భోజనపాతయం దున్నను తామరమొగ్గ ననుక 

రించుచు, యామెయొక్క _సనములను( బట్టుటకై తన యభిలాషను సూచించు 

చున్న తనహ_స్రముచే, మాటిమాటికి నన్నమును వడ్డింప( గోరుచుండెను. అప్పు 

డిద్దఠి చెలిక త్రెలలో నొక్కతె మజియొక్క_తెను. బిలచి చెలీ! నీవతని కన్నము 

వడ్డింపుమని చెప్పగా నప్పుడు ఆమె ‘నీవే వడ్డింపు'మని చెప్పగా నొండొరులును 

వివాదపడి యొకరును వడ్డింపలేదు. ఏలయనగా నాయువకుండు చేయు పని జను 

లలో పరిహాసముగ నుండుటను( జూచి యొక్కతెయు వడ్డించ్చుటకు ముందుకు 

రాలేదని భావము 901 

టి జ. ఇయం కియచ్చారుకుచేతి పశ్యతే 
(పయః(పదాయా హృదయం సమావృతం, 

(ధువం మనొజ్ఞా వ్యతర ద్యదు తరం 

మిషేణ భృజ్లారధృతేః కరద్వయీ. Jl 
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ఇయం. కియచ్చారుకుచా- ఇతి. పశ్యతే - పయః) పదాయాః య హృదయం- 

సమావృతం- -|ధువం- _మనోజ్జా- -వ్యతరత్ = యత్ = ఉత్రరం - మిషేణ = 

భృజ్ఞారధృతేః.క రద్యయీ. 

ఇయం== ఈ యువతి, కియచ్చారుకుచా; కియత్ == ఎంత పరిమితితో 
గూడిన, చారు అందముగల, కుచా==-చనుదోయితో నొష్పుచున్నది! 

ఇది== ఈ విధముగా ( విచారించి ), పయఃపదాయాః = ఉదకము 

నొసంగుచున్న యువతియొక్క, సమావృతం =వస్ర్రముతో గప్ప 

బడిన, హృదయం ==వక్షః స్థలమును, పశ్యతే = చూచుచున్న అనగా 

చను దోయిపరిమితిని( దెలిసికొన(గోరిన విటునకు, కరద్వయీ == ఆమే 

యొక్క. చేతులజంట, భృంగారధృతేః == స్వర్ణమయమగు జలపా్యతమును 

పట్టుట యొక్క, మిషేణ = వ్యాజముచే, యత్ == ఏ, ఉత్తరం == 

జవాబును, అనగా నా చనుదోయి యీ స్వర్ణమయమగు పాతయొక్క 

పరిమితిగలదియని జవాబును, వ్యతరత్ == ఇచ్చినది, తేన == దానిచే, 
[ధువం=నిశ్చయముగా, కరద్వయీ = ఈ చేతులజంట, మనోజ్ఞా=ా 

పరాభ్మిపాయమును, దెలియసమర్థ మైనదని యర్థము, 

పరుని యాశయము తెలిసికొనుట |పాణిధర్మము కాని య పాణిధర్మ ము 

కాదు. |పక్నో తరముల నిచ్చుటయ | పాణిధర్మ మే కాని య| ప్రాణిధర్మము 
కాదు. ఈరెంటిని అచేతనమైన హ స్తములయందు( భావించుటవలన 

ను త్పేకాలజ్కారము. వ్యజ్ఞకమగు (ధువశబ్దమును [బయోగించుటవలన " 

నది వాచ్యము. 

సమాసములు ; 

కతీయచ్చాడువచా-కియనౌ, చారూ కుచౌ యస్యా స్పా== కీయచ్చారుకుచా. 

వయః [వదాయాః ఎ [పయః పదదాతీతి = పయః పదా, తస్యాః మై 

పయః|పదాయాః. 

భృజ్ఞొారోధ్భతోః ల భృజ్ఞారస్య ధృతిః = ఫ్రజ్షారధృతిః, కస్యాకడా భృజ్లా 

రధృతేః 

తరద్నాయీ ఎ కరయోః ద్వయో==క రద్వయీ. 
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భావము : 

ఒక యువకుండు,జలమును పోయునట్టియొక యువతి యొక్క వస్త్రముతో 6 

గప్ప(బడిన వక్షఃస్థలమును జూచి, యామెయొక్క_ చనుదోయి ఎంత పెద్దదో? ఎంత 

మనోహరమో ? అని దెలియ(గోరి చూచుచుండగా నామె చేతులజంటతో స్వర్ణ 

ప్మాత్రను( బట్టుట యను నెపముచే, నామె స్తనము లాపా|తయొక్క- పరిమితిని 
గల్లి దాని స్వర్ణబ్భ్బాయతో మనోహరముగా నొప్పుచున్నవని యు త్రఠ మిచ్చినదని 

భావింప(బడినది. అనగా నామె యాతని యాశయమును [(గహించినదై, తన 

చేతులలో స్వర్ణపా[తను( బట్టినది. అందువలన నాచేతులు నామె చనుదోయి స్వర్గ. 

పాత్రయొక్క- కొలతనుం గాంతిని గల్లినదని సూచించినవని భావము 191 

భో. అమీభి రాకబ్ల మభోజి తద్భహే 
య అ M౧ 

తుషారధారామృదితేవ శర్కూరా 

వాహద్విషదృష్కయణీపయ:ః[సుతం 
సుధ్యాహదాత్ పజ్య మివోద్దృతం దధి. §2 

ప. వి. అమిధిః _ ఆక జమ్ - అభోబి _ తద్ద్భృహే య తుషారధారామృదితా - 

ఇవ - శర్కరా-వాహద్విషద్భషృయణీపయః సుతం-సుధాహదాత్ - 
పజ్క_మ్ - ఇవ ఉద్ధృతం = దధి. 

ఆర్థము:అమిఛ8= దునికి సంబంధించినబంధువులచే, తద్భ హే = ఆభీమరాజునింట, 
తుషారధారామృదితా; తుషారధారా = మంచుయొక్క ధారచే, మృదిచా= 
మర్చింపబడిన, శర్క్మరా ఇవ=కలకండవలె రుచిగల్లినదియు. డెల్లనై నది 
'యునై సుధా హబాత్ = అమృతంపుకొలనునుండి, ఉద్ధృతం =ఎత్ర(బడిన, 

. పజ్కమివ =అమృతంపు బురదయో యనునట్టున్న, వాహద్విషదృష్క- 
యణీపయః[సుతం; వాహ = గుజ్జమును, ద్విషత్ == ద్వేషించునట్టి, 
బష్మయణీ = చాలకాలమునకు ముందు నీనినట్టి బజ్జెయొక్క-, పయః: 
వహాలనుండి, (సుతం ఉత్పన్న మైన, దధి = పెరుగు, ఆకజ్ధం = 
ముత్తుక వజికును, ఆభోజి== తినబడినది. 
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ఆతోజ్ఞ్గయు _కబ్జ మభివ్యాప్య == ఆకజ్ధం. 

తుషారధా రాము దితా-తుషారస్య ధారా == తుషారధారా, తుషారధారయా 

మృదితా- తుషారధారామృదితా. 

వావా ద్వివద్భవ్థయజోవయం(నుతం-వాహస్య _ ద్విషన్తీ==వాహద్వి 
షస్సీ, వాహద్వివ న్తీ చసా బవ్య్మయణీ చ= వాహద్విషతృష్కయణిీ, 

వాహద్విషదృుష్కయణ్యాః పయః, వాహద్విషదృష్క్మయణీపయః, వాహ 

ద్విషద్భష్క_యణీపయసః (సుతం — వాహద్యిషద్వమ్య-యణీపయ 

(స్పుతం, తత్ == వాహద్విషర్చ్పువ్మయణీపయః (సుతం, 

భావము : 

ఈ వరునికి సంబంధించిన బంధువు లా భీమసేనుని గృహమందు 

మంచులో తడిపి' మర్దించిన కలకండవలె మధుర మైనట్టిదియ, ధవళమునై నట్టి 
దియు, నమృతంపు కొలనునుండి యె త్రిన యమృతపు టడుసా? యని భావింప. 

దగినదియునగు చాలకాలమునకు ముందే యీనిన బతైపాలతో నిర్మింప(బడిన 

పెరుగును గొంతువజకును( దినిరి ॥92॥ 

AD తద_న్ల ర్యన్గః సుచిరస్య విందుభిః 

కరమ్చితం కల్పయతా జగత్కతా, 

ఇత_స్తతః స్పష్ట మచోరి మాయినా 

నిరీక్ష్య తృష్టాచ లజిహ్వ తాభృతా. 993 

ప. వి. తత్-అంతః- అంతః -సుషిరన్య- బిందుభిః-కరమ్బితం- కల్పయితా జగ 

త్కృతా-ఇతః-తతః-స్పష్టమ్-అచోరి-మాయినా - నిరీక్ష్య = తృష్లాచల 

బిహ్వతాభృతా. 

అర్థము: నిరీక్ష్య = సృష్టియొక్క [పారంభమునందు, తాను సృజించిన పెరు 

గును: చూచి, తృష్టాచలజిహ్యతాభృతా ; తృష్ణా == ఆశచే, అనగా 



శ్రీహర్ష నైషధము 

పేరుగన్నమును( దినవలయునను( గోరికచే, చల =చజ్బాలమైన, జిహ్వూతా 
= నాలుకను కల్లియుండుటను, భృతా== ధరించిన యనగా పెరుగుపై 
మిక్కిలి యాశగల్లిన, మాయినా == తన జిహ్వాచాపల్యముచే వంచిం 
చుట యందు నేర్పుగల్లిన, అథవా == లేదా, చూచువారలయొక్క 
దృష్టిని వంచించుటయందు సామర్థ్య ముగల్లిన, జగత్కాతా — 

సృష్షిక ర్రయగు (బహ్మచే, తత్ == ఆపెరుగును, ఆంతరంతః 

=. మధ్యమధ్య, సుషిరస్య = రన్ధృ్యముయొక్క, విన్గుభిః = 
. మండలములచే, ననగా గుం డములగు రం|ధములచే, కరమ్బితం =మిలిత 
మైనదిగా, కల్పయతా సతా=రచియించువానిచే, స్పష్షం= స్ఫుటముగా, 
అచోరి == ఆపెరు(గు అపహరింప(బడినది. నురుసుతో కూడినపాలు 
పెరుగుగా మారునపుడు, ఆందు రంధము లేర్పడును. ఆ రం[ధములు, 
జనుల కంటికి, గన(బడకుండ అందలి పెరుగుయొక్క_ సాఠము తినుట కై 
యపహరింపబడినది. కానిచో, నిటు నటు పెరుగునం దక్క_డక్కండ 
రర్మధము లెట్టు కనబడును? కాన |బహ్మనే యాకర్షించినట్టి యాగేదె 
పెరుగు సామాన్నజనుల నాక ర్షించుట యెంత సులభమని యభి 
[పాయము. 

జగత్ గతౌ జగత్ కరోతీతి.- జగ త్కృత్, తేన == జగత్ కృతా. 
త్య ప్లాబోల జిన్నా తాళ్ళ తా - తృష్ణ యా చలా = తృష్టాచలా, తృష్ణా 
చలా జిహ్వా యస్య సః = తృష్టాచలజిహ్యః, తృష్టాచలజిహ్వ్యస్య 
భావఃడూత్శష్టాచలజిహ్వతా, తృష్టాచలజిహ్యతాం బిభ ర్రీతి=- తృష్టాచల 
జిహ్వతాభ్య౨, తేన తృష్టాచల జిహ్వతాభ్ళతా. 

భావము : 

ఆ వివాహభోజనప జిలో పెససు తేంబడినది. ఆ పెరుగులో నందందు 
గుండపు రం ధము లున్నవి. నురవుతోం గూకన పాలను దోడ( బెట్టినచో 
దా”నలన ర్వడు పెరు“ల్లో గుం డపు రం|ధములు వమృట సహజము. కాని 
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యిక్కడ నారంధములు [బ్రహ్మ తా సృజించిన 'పెరుగులోని సారమును రుచి 

జూచుటకై యట్టి (పేక్షకుల దృష్టులను మణుగుపబచి యపహరించుటచే 

నేర్పడిన రం ధములుగా నుత్చే)క్షింప(బడినవి. అనగా నాపం క్రియందలి 

పెరుగన్నపు వాసనవలన [బహ్మజిహ్యకు, దానిని దినవలయునని యాశ 

యేర్పడగా నత డాపెరుగు సారభాగములను జనుల జన్నులను( గప్పి అపహ 
రించెననియు, నాసారభాగముల నపహరించుటవలన . నాపెరుగునందు రం్యధము 

లేర్పడినవనియు భావింప(బడినదని భావము॥98॥ 

శో దదాసి మే తన్న రుచేర్య దాస్స్పదం 
ae) 

న యత రాగః సితయాజ౬ఒపి కిం తయా, 

ఇతీరిణీ బిమ్బఫలం రుచిచ్చలా 

దదాయి బిమ్బాధరయా౬రుణం చ తత్, 94 

ప. వి. దదాసి- మే-తత్ -న- రుచేః-యత్-ఆస్పదం-న -య[త-రాగః-సితయా - 

అపి_కిం- తయా. ఇతి _ ఈరిణే-బిమృ ఫలం = రుచిచ్చలాత్ = అదొయి - 

బిమ్చూధరయా-అరుణం-చ-తత్, 

అర్థము ఏ- యత్ == ఏ దవ్యము. రుచేః= అభిలాషకు, ఆస్పదం=స్థానమో 

లేక విషయమో, తత్=-దానిని, మేానాకు, న దదాసి- ఈయవు; 

యత == ఏ దవ్యమునందు, రాగః= అభిలాష, న=లేదో, తయా== 

ఆ, సితయా=చకెరచేతను, కిం==ఏమి [పమయోజనము. అనగా రక 

వస్తువునందు రాగము గలవానికి తెల్పని వస్తువుతో నేమి |పయోజనమని 
సూచితము. ఇతి== ఇట్లు. ఈరిణే == చెప్పుచున్న యనగా అధర బింబ 

మును ముద్దిడు గోరికచే నిట్టు సంభాషించుచున్న యనరక్షునతై , రుచిచ్చ 

లాత్; రుచి-- అభిలాషయొక్క_, ఛలాత్ == వ్యాజము వలన, బింబా 

ధరయా = దొండపండువంటి పెదవిగల స్రీచే, వింబవభలం == దొండ 

పండు, అనగా తన పెదవి పోలికను వహించిన పండు, ఆదాయి = 

ఈయబడినది. ఒక వ్యాజముతో నధరబింబమును కోరగా, మతియొక 

వ్యాజముతో దొండపం డీయంబడినదని యర్థము. ఆదొండపండు, అతని 

కిష్టమెనది. ఏల యనగా నది (పియుకాలి యధరమునకు (పతినిధియైనది. 



“ 'బీందిళలం = వింబమితి ఫలం=ాబింబఫలం 

! దబిచ్భలాత్ _ రుచే ఛలం=ారుచిచ్చలం, తస్మాత్ =-రుచిచ్చలాత్, 

 బివ్మాధరయా *- బిమృమివ అధరః యస్యా స్పా = బిమ్బాధరా. 
తయా = వ బీిమ్చాధరయా. 

భావము : 

ఏ వస్తువు నా'కిష్టమో దాని నీయవు. దేనియందు ననురాగము (ఎజ్జదనము) 
అభిలాష లేదో అటువంటి యెజ్జదనములేని తెల్లని చక్కెరచే నేమి [ప్రయోజ 

నము ? ఎజ్జటివస్తువునం దనురాగము గలవానికీ . తెల్లని వస్తువగు చక్కెరతో 

నేమి ప్రయోజనము ? ఇట్టు అధరబింబమును ముద్దిడగోరి మాట్లాడుచున్నరాగికి, 
యాతని యభిలాషయొక )_ నెపముచే దొండపండువంటే పెదవి గల్గిన యొక స్త్రీ 

తన పెదవిని పోలిన దొండపండు నొసంగినది. అత డొకవ్యాజముతో తన 

యధరబింబమును యాచింపగా, మజియుకమిషతో దొండపండు నొసంగినదని 

యర్థము. ఆ దొండపండు |పియురాలి యధరబింబమున కు (బతినిధియగుట 

వలన తన కిష్టమైనదని భావము 1941 

ల సమం యయో రిజితవాన్ వయస్యయో 

_స్తయో ర్విహాయోపహృత పతీజ్ల్ తాం, 

అకారి నాకూత మవారి సా యయా 

విదగ్గయా౬రజ్లో త థై వ థావవిత్. 95 

ప. వి;. సమం. య యో:-ఇబ్గితవాన్ = వయస స్యయోః- తయోః విహాయ - ఊప 

హృతపరీజ్గిా-అకారి-న-ఆకూతమ్-అవారి.సా-యయా-విదగ్ధయా = 

అరజ్జి-తథా-ఏవ-భావవిత్. 
అర్థము. యయోః వయస్యయోః == ఏచెలిక త్రెలయొక్క. విషయమున, మమ= 

నాకు, యుగపత్ డా ఏకకాలముక, ఇజ్జీత వాన్ = కటాక్షములు మున్నగు 
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సంజ్ఞలు గల్గిన, భావవిత్ == గూఢాభి పాయములను. దెలిసిన, కశ్చిత్ = 

ఒక విటుడు, తయోః =వారిఅువురిమధ్య, ఉపహృత  పతీజ్గితాం; ఉప 

హృత == ఈయబడిన, పతీజ్లితాం=ా ఆమె కిష్టమెన ఎదురుసంజ్ఞగ ల్లిన 

మొదటి చెలికత్తెను, విహాయ=వదలిపెట్టి, (జనసమాజమందు చెలి 

క తెలయెదుట నే తములతో సంజ్ఞలు మున్నగువానిని (జెయుటవలన సీమ 

చాతుర్యము లేనిదని (గహించి యామెయందు, అనురాగమును వహింపక 
యామెను వదలివేసి యని యర్థము) యయా == ఏచతురురాలిచే, 

.. ఆకూతం = ఆమె యిష్టము నంగీకరించుటను సూచించునట్టి యెదురు 

ఇంగితము, నాఒకారి= చేయ(యబడలేదో( (పెక్కుజనులయెదుట దానిని 

జేసినచో వెలడియగునను భయముచే నధికమగు సిగ్గునొందుటవల్ణ నని 

యర్థము.) కిన్తు=ూకాని, సా== మొదటిచెలిక త్రై, అఆవారి =- వారింప( 
_బడినదో, అనగా నిత డీమెయందు విరక్తు(డు, నాయెడ ననురక్షుండు కాన 

సీమె యెట్టు న్మాపియునిగూర్చి యిణ్లితమును ననగా. [బణయసూచకమగు 

సంజ్ఞను చేయునని నవతితనమువలని యసూయచే, జనసమక్షమున 

నిజితాదులను( జేయుట యనుచిత మను నెపముచే రెండవచెలిక త్తెచే 

యామె యిజ్లితాది చెష్టలవలన నివారింప(బడినదని యర్థము, కాన, 

తయైవ= రెండవ చెలిక తెయగు, విదగ్ధయా == నేర్పరి చేతనే, అరజ్జ = 

రంజిల్రి యాక ర్లింప(బడెనని యర్థము. రెండవచెలిక తెయొక ,_ యట్టి 

_ _ గూఢభావాదులను చూచి సంతుష్టుడై యా విటు డామెయందే యనురక్తు 

డాయెనని భావము. దీనివలె మొదజి చెలిక త్తెకంటెను, రెండవ చెలిక తె 
గంభీరురా లనియు నతడును భావములను (గ్రహింప శక్రుడనియు నందు 

వల్ల నిది యుక్రమనియ.సూదితము. | 

ఇజీతోవాన్= ఇజ్త మస్య అ స్తీతి=- ఇజ్లితవాన్. 

ఉవవ్యాత (వలీ జీ తాం - (పతి ఇజితం == (పతీజ్లితం, ఉపహృతం, 

(పతీజ్లితం యయా సా = ఉపహృత[పతీజ్లితా, తాం = ఉపహృత 

(పతీజ్లితాం. 

భొవోబిల్ _ భావం వే త్రీతి డా భావవిక్, 
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భావము , 

ఒక విటుడు. ఇద్దటి చెలికత్తెల విషయమున నొక్క కాలమునందే 
కన్నులతోటి సంజ్ఞలను చేయుచు వారి గూఢాధి పాయముల తెలియ(గర్లిన 

నేర్పరిగా నుండెను. ఆ యిద్దజు చెలికత్తెలలో మొదటి చెలికత్తె జనసమాజమున 
జెలిక తెలయెదుట కన్నులతోటి సంజ్ఞలను( జేయరాదను నంశమును( 

దెలియక విటునికీ (వతిసంజ్ఞను, అనగా నతడు సంజ్ఞ చేయగా దానికి 

బదులుగా తన స సంజ్ఞను నచ్చటి చెలికత్తెల సమక్షమున? జేసినది. అందు 

వలన నామె. చాతుర్యము లేనిదని [గహించి యామెపై నతడు అనురాగ 

మును వహింపక విరక్తు( డాయెను. రెండవ చెలిక లె చాతుర్యముకలది యగుట 

వలన జనసమక్ష మున నా యువకునకు (పతిసంజ్ఞను( ౭ జేసినచో వెల్లడి యగునను 

భయమువలన సిగుపడి యూరకయుండినది. కాని, ఆమె మొదటి చెలికత్తెను 

విటుని(గూర్చి సంజ్ఞలను( జేయనీయక యడ్డగించినది. ఏలయనగా యా విటు 

డామె చతురురాలు కాదని యామెపై విరకి వహించి రెండవ చెలికత్తె యగు 
తనపై ననురాగము వహించియన్నాడు. కావున నతని కీమె, కనులతోటి 
సంజ్ఞలను చేయుట యనుచితమని సవతితనమువలని యసూయను వహించినదై , 

జనస్మక్షమున నిజ్తాదులను( జేయుట యుచితముకాదను నెపముచే రెండవది 

యగు నీమె యామెను నిజ్లీతాదిచేష్టలనుండి వారించినది. అట్టి నేర్పరియగు రెండవ 
చెలిక తెచే నావిటుడు రంటిల్రండేయబడి యాకి' గ్షింపంబడినాడు. రెండవ చెలికత్తె 

లోని యట్టి చాతుర్యమున గాంచి యావిటు “డామెయందే యనురక్తు డాయె 

ననియు, నా రెండవ చెలికత్తె గంభీరరాలనియు, విదగ్గ యనియు నావిటు(డు 
చక్కటి భావజ్జుడనియు భావము. 1951 

లో, సఖీం. (ప్రతి స్మాహ యు వేళ్లి తేకిణీ 

[క మేణ కే౬యం క్షమకే న దిత్చుతాం,. - 

విలోమతద్వ్యజ్ఞున మర్చ్యతే త్వయా 

వరం కిమన్న్మై న నితా _న్హమర్జినే. 98 

పవి. సలీం -(పతి-స్మ-ఆహ-యువేజ్లిలే క్షిజీ - తమేణ-తే- అయం-క్షమతే-న- 
దితు తొం= విలోమ. ళత్_ వ్యజ్ఞానం... -అర్వ్యలే- త్వయా- వరం క్రీమ్. 

అస్కై-న-నితా స్త న్హమ్-అర్థినే. 
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అర్థము: యువేజ్లివేక్షి ణీ; యువ =యువకులయొక్క_, ఇజ్జీత =అభ్మిపాయమును 

ననగా యువాభి పాయమును సూచించునట్టి న్యెతసంజ్ఞలు మున్నగు 

చేష్టలను, ఈక్షి ణీ =చూచునట్టి, ఒక యువతి, సఖీం (పతి =పరివేషణము 

చేయుచున్న చెలిక తెనుంగూర్చి,ఆహ స్మ =పలికెను, ఏమనగా-ఆయం = 

ఈయువకు.డు, తే=నీకు సంబంధించిన, [కమెణ=పారంపర్యముగా, 

దిత్సుతాం=పరివేషణము అనగా వడ్డించుటలోని కోరికను,న క్షమతే=. 

సహింపడు. అనగా ఒక వస్తువును వడ్డించినపిదప నింకొకదానిని వడ్డించుట 
'యను |కమమువలని యాలస్యమును సహింప(డని యర్థము. అతః 

ఇందువలన, త్వయా =నీచ్చే నితాంతం =మిక్కిలి, ఆర్థినే=సాధకమును 
వడ్డింపగో రుచున్న, అస్మె = ఈ యువకునికొజుకు , వరం == (శేష్టమెన 

వ్యజ్జునం == సాధక మును, విలోమ యథా==[కమముతో నిమి తము 

లేకుండ, కిమ్ = ఏల,న ఆర్బ్యతే =-వడ్డింప(బడదు? అయం=ఈ యువ 

కు(డు, కమెణ= క్రమముగా, అనగా ఆలింగనము, _స్తనమర్దనము, 

చుమృనము,మున్నగు వ్యాపార |కమముచే, దిత్చుతాం = మైెథునము(గూర్చి 

వరాజ్ఞము నొసంగుటకై న కోరికను ననగా నందలి విలమృమును, న 
క్షమతే =-& ర్యడు, అతః = ఇందువలన ,త్వయా = నీచే, విలోమ =రోమము 

లేని, వరం =|శేష్షమైన, వ్యజ్ఞునం = స్రీ చిహ్నమగు నవయవము, నితా నం 

=అడ్ికముగా; అర్థినే = =యాచించు నీవిటునకు, కిం= ఏల, న ఆర్హ్యతే = 

ఈయంబడదు? కావున శీఘముగా నిమ్ము. 

వి :- ఇచ్చట విలోమళబ్దము |కమాభావమును, రోమరాహిత్యమును, వ్యష్టున 
శబ్దము భోజన సాధక మును, శ్రీ చిహ్నమగు నవయవమును శ్రేవచే 
చెప్పుటవలన శ్రేషాలజ్కారము. రెండర్గములును (పకృతము లగుటవలన, 

కృత శ్లేష, 

యవోజ్లోతోజ్షీణో _ యూనః ఇజ్జితం = యువేజ్జితం, యువేజ్లిత మీక్షత 

ఇతి = యవేళ్ల 2 తెక్షి ణీ. 



ఒక యువతి అచ్చటి యవకుల యభి పాయములశు సూచించునట్టి కడ 

కన్నులు మున్నగువాని సంజ్ఞల |గహించుచున్నదై యా భోజనప జ్ల్మియందు 

వడ్డించు నట్టి చెలికత్తెను. గూర్చి యిట్లు చెప్పం దొడగెను - “ఓ చెలీ! యీ 
యువకుడు నీవు ఒక వ్యజ్ఞానము తర్వాత, మజియొక వ్యళ్ఞానము [కమముగా 
చేయు వడైైన పద్ధతిని సహించుటలేదు. ఏలయనగా నౌ పద్ధతివలన మిక్కిలి ఆల 

స్యము కలుగుచున్నది. ఈ యాలస్యము నతడు సహింపలేకయన్నా డు. కావున 

నట్టు తొందరపడువానికి వర మైన ఆనగా శేష్షమెన వ్యష్టునమును అనగా భోజన 

సాధకమును విలోమముగా అనగా క్రమమును తప్పించి యేల వడ్డింపరాదు 2 

కాన( దొందరపడువానికి శ్మీఘముగా వడ్డింప వలయునని మిషతో చెప్పుచున్నది. 

అర్థాన్తర ము :__ ఇతండు వరుసగా నాలిజ్లనము, కుచమర్శనము, చుమృనము 

మున్నగు వ్యాపార[తయముతో మైథునమునకై నీ వరవ్యక్ష నమును, ననగా 
వరా శేష్షమెన వ్యజ్ఞునమును- స్రీ జాతికి. చిహ్నమైన యవయవమును ననగా 

వరాజ్జమును. సీవు ఇచ్చునట్ట టి -కోరికను సహింప(డు. కాన నీవు విలోమ=ా రోమ 

రహితముగా చేసి యా వరాజ్జమును నధికముగాం గోరుచున్న యాయువకున కేల 

యీయవు. శ్మీఘముగా దానిని వాని కొసంగుము. అని భోజన పదార్థ ములోని 
శేష్షమెన వ్యజ్ఞనము నొసంగు మను వ్యాజముతో న్రీయొక్క యవయ 
నర్థము ద్యోతితమగునట్టు తన చెలిక త్రెకు చెప్పినదని యాశయము 1561 

శో, సమా "పిలి ష్యేవ భుజిక్రియావిచే 
| ర్షలోదరర వర్త లయాఒ౬లయీక కృతమ్ | 

 అలజ్యతం క కీరవమై _స్తదాశ్రితాం 

రరాజ పాకారి ఎతగై రిక శ్రియా. 97 

_ ప,వి:- సమా పిలిప్యా_ ఇవ - భుజి కియాఏధేః-దలోదరం- వ రులయా- ఆలయీ 
 కృతం+ఆలజ్యృతం- శీరవ టైః-తదా- -ఆశితాం-రరాజ- -పాకార్భిత గై గె రిక 

_శిియా.. 
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అర్థము :- తదా == ఆకాలమునందు భుబించుచున్న వర పక్షమునకు( జెందిన 

జనుల యొక్క, దలోదరం, దలడాఅరటియాకు మున్నగు విస్తరాకుల 

యొక్క-; ఉదరం =మధ్యభాగము, పాకార్పిత గైరిక (కియా; పాక డా 

పెక్కు విధములగు సంస్కారక ములగు [దవ్యములను పాకము చేయుట 

వలన, అర్పిత == ఏర్పడిన, గై రికవూపర్వతములయందు, గల్లిన నెజ్జటి 

ధాతువుయొక్క కాంతివంటి. కొంతి గల్గిన, అనగా పాకము చేయబడిన 

పదార్థములను వడ్డించుటచే నెజ్బ(దనమును( బొందినవియును (తథా = అట్టే) 

వర్తు లయా = హగుం డములైన, శ్షీరవటైః పాలలో వండ(బడిన మినప 

వడియములచే, అంజ గ్రాతం =శోభింపబడినదై , పక్షాన్తరమున :- పాకా 
ర్పితగై రిక శ్రియా; పాక =-వంటయందు, ఎజ్జటిరంగును గల్గించుట కె 

అర్పిత == ఉంచబడిన, గ్రైరిక = ఎజ్జనివన్నాగల రంగువస్తువుచే, 
[శీయా=ర క్రకా చని గల్లిన, తథా = అట్టు, వర్తులయా = =ాగుండమైనట్టి, 

భుజ్మికియావిధేః; “భుజ్మోకియా = భుజిధాత్వర్థమైన భోజనము యొక్క 
విధేః == ఆచరణకు, సమా పిలిప్యా ఇవ; సమా పి = సమా పని 

సూచించు, లిప్యా ఇవ= అక్షరవిశేషమును ఉంచుటచే, ఆలయీకృతర = 
స్థానముగా ( జేసుకొన(బడిన, అనగా నావిధముగా నెల్జటి యక్షరపు 

గుర్తు గా. జేయ(బడిన, దలోదరమివ; దల=-- అక్షరములను [వ్రాయుట 

కుపయు కములై న తాలప[తాదులయొక్క-, ఉదరమివ == మధ్యభాగము 

వలె, రరాజ === శోభించినది, ఆ ర క్రవర్ణపు వడియములను వడ్డించిన 

పిదపనే వరపక్షపుజనులకు నితరవ్యజ్ఞానములను దినుటయందు (పవృత్తి 

యాగిపోయినది. ఏలయనగా నితరవ్యంజనము ల౭తరుచియు కోములుగా 

లేవని యర్థము, 

భుజి[క్రీయాబిధెః- భుజి రితి క్రియా == భుజ్మికియా, భుజి కియాయాః 
విధిః==భుజ్మికియావిధిః, తస్య == భుజి, క్రియావి ధేః. 
దొలోదోరం.= దలస్య ఉదరం = దతోదరం. 
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ఆర్థము;. హే విధాతః=ాఓ [బహ్మా! త్వయా నీచేత, అమ్ము == ఉదకము, 

సమాసములు : 

అమృతం== అమృతమని పేరుగలడిగను, జీవనం=-జీవనమను పేరు 
గలదిగను, యత్ == ఎందువలన, అకారి = చేయ(బడినదో, తత్ = 
ఆ రెండు కార్యములును, సాధు చక్కగా, కృతం చేయంబడినది, 

ఉదకము, ఆమృతముతో సమానమైన రసము గల్లినందువలనను, జీవన 
మునకు సాధనమైనందువలనను నా రెండు పేరులును దానికి సార్థకము 
లె నవని భావము, తు=ాకాని, ఇదం ఈ యుదకము, సర్వతో ముఖం; 
సర్వతః == ఆంతట |ప్రవాహరూపములగు ముఖములు గలదిగా సర్వతో 
ముఖమును పేరుగలదిగా, వృథై వ=ావ్యర్గముగనే, ఆరంభి == చేయ! 
బడినది. పేయమనగా పానము చేయందగిన వసువునకు పేరు. దానికి 
ముఖము ఆవసరము లేదు గదా. అప్పుడు ముఖపదము దానిపేరుతో 
నుండుట వ్యర్థము. (అతః = ఇందువలన) ఇదంపిబః; అస్య అంబునః == 
ఈ యుదకమును. పిభతీతి =| తాగునని ఇదంపిబః = జలమును [తాగు 
మనము మున్న గువారమనియ, తథా == అరై, సర్వతోముఖః, సర్వతః 
= అన్ని స్థానముల యందు ముఖము గల్గిన వారమనియు (సర్వతః 
ముఖాని యస్య సః), ఆని కర్తుం =చేయుటకు, తవ-=నీకు, ఉచితః= 
తగినడి. నీరు (తాగువారికి బహుముఖము లున్నయెడల వారికి, ద్చప్తి 
కలుగు నంతవరకును నీరు [తాగుట సంభవించును, కాని ఒక ముఖి 
ముతో నది సంభవింపదు కావున వారికే సర్వతో ముఖత్వ ముండుట 
యుచితమని యాశయము. కాని (పకృతము పేయమైన జలమునకు 
జలమునకు సర్వతోముఖమని ముఖశబ్దఘటితమైన 'ేరుంచుట వ్యర్థ 
మని యర్థము. 

3 

నల్ఫోంతో ముఖం_సర్యతః ముఖాని యస్య తత్ == సర్వతోముఖం. 

గి స్స్ ల 
న 

ఓ విధాతా! నీవు ఉదకము కు, అమృతము, జీవనము, అ 
నుం బెట్టుట సముచితమే, ఏలయనగా నుడకము అమృతములో 
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సమానమగు రుచిని. గల్లియున్నది. [ప్రాణములను నిలుపుటకు సాధనమునై. 

యున్నది. కాన నమృత మనియు, జీవన మనియు, పేర్షను నట్టి 

యుదకమునకు( బెట్టుట సముచికమే గాన సర్వతోఘుఖమను సేకును దాని 

కుంచుట వ్యర్థము. ఏల యనగా నది యదకమునకు సార్థకము గాదు. పేయ 
మైన వస్తువునకు ననగా [దాగంబడు వస్తువునకు ముఖ మెందు కవసరము? కాని 

(తాగు వ్యక్తికి ముఖ మవసరము. కాని యవి |తాగునవి కాకపోయినను సర్వతో 

ముఖ మను పేరుబెట్టుట వ్యర్థమే యెనది. కాన జలమును [దాగునట్టి (ఫాణులకే 

“సర్వతో ముఖ' మని “సర్వతః ముఖాని యస్య సః అను వ్యుత్పత్తి ననుస 

రించి శరీరమంతట ముఖములుగలదిగ సపేరుంచుట తగినది. నీరు [తాగునట్టివారికి 

పెక్కుముఖము లున్నచో, తృ ప్రి కలుగునంతవరకును నీటిని వాన సంభ 
వించును కాని యొక ముఖ మున్నచో తృప్తిగా నీటిని. (దాగుట కష్టము. కాన 

పానము చేయునట్టివారి కే సర్వతో ముఖమని పేరుంచుట తగినద్రని ' యర్థము, 

అట్టున్నచో మధురజలముల నొక ముఖముతో, శీతలజలములను మటిమొక 

ముఖముతో |తాగుట కవకాశ ముండెడిది. ఆ విధముగా నీజలమును( (తాగు 

మనవంటి జనమునకు ఇదంపిబః అనగా ఇదం==ఈ నీటిని, పిబటీతి== పిబః 

అనగా జలపాయి యను పె రెట్టు సరీపడునో అపై సర్వతః ముఖాని యస్య స సః 

యని మనకు పీరుంచియున్న చో నాపేరును తగియుండెడిదని భావము. 19011 

ట్లో. సరోజకోశాధినయేన పాణినా 

స్టితేఒపి కూరే ముహురేవ యాచశే, 

సలి!త్వ మనై్మ వితర త్వ మిత్యుభే 
మిథో న వదాఠ్ దదతుః కిలౌదనమ్. | 

పవి: సరోజకోశాభినయేన -పాణినా_స్థితే_అపి_కూరే-ముహుః- ఏవ-యాచతే - 

సఖి త్యమ్-అ స్మె-వితర- త్వమ్- ఇతి. ఉభే- మిథః-న-వాదాత్* దదతుః 

_ -కిల-ఓదనం. 

అర్థము: కూరే=అన్నము, స్థితేఒపి =ఉన్నను,.. అనగా భోజన పాృాతమందు, 
ఆన్నమున్నను, నరోజకోళాభినయేన; సరోజ =పద్మముయుక్క_, కోశ = 

10) 
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మొగ్గను, ఆభినయ = అనుకరించుట గల్గిన అనగా తామరపూవుమొగ్గ 
ననుకరించుచు నామెయొక్క_ స్తనములను, బట్టుటలోని యభిలాషను 
సూచించు, పాణినా=హ స్తముచే, ముహుః =పలుమాజులు, యాచలే= 
యాచించుచున్న యువకునికై , హేసఖి! == ఓ చెలిక త్రియా, త్వం=నీవు, 
అ స్మై =యాచించుచున్న యువకునకు, వితర =అన్నమును వడ్డించుము. 

అని చెప్పగా రెండవ శ్రీయ, త్వం=నీవు, వితర వడ్డించుము. ఇతి= 

ఈ విధముగా, ఉభే =ఇద్దయి స్త్రీలును, మిథః =ఒండొరులు, వివాదాత్ = 

వివాదపడుటవలన, ఓదనం = అన్నమును, న దదతుః కిం =వడ్డించలేదు 

ఆతడు చేసిన పని జనులలో పరిహాసకరముగా నుండుటచే నొక్క తెయు 
దాని నంగీకరింపలేదని యర్థము, 

నలో జతోకాలినయేన___సరోజస్యకోళః = సరోజ కోశం, సరోజకోశస్య 

అభినయః ాసరోజకోకాభినయః, తేనపైసరోజకోశాభినయేన. 

భావము : 

ఒక యువకు( డన్నము భోజనపాత్రయం దున్నను తామరమొగ్గ ననుక 
రించుచు, యామెయొక్క _స్రనములనుం బట్టుటకై తన యభిలాషను సూచించు 
చున్న తనహ_స్రముచే, మాటిమాటికి నన్నమును వడ్డింప( గోరుచుండెను. అప్పు 
డిద్దణి చెలిక తెలలో నొక్కతె మజియొక్క_తెను( బిలచి “చెలీ! నీవతని కన్నము 
వడ్డింపుమని చెప్పగా నప్పుడు ఆమె “నీవే వడ్డింపు'మని చెప్పగా నొండొరులును 
వివాదపడి యొకరును వడ్డింపలేదు. ఏలయనగా నాయువకః (డు చేయ పని జను 
ఆలో పరిహానముగ నుండుటను( జూచి యొక్క_తెయు వడించుటకు ముందుకు 

a ప 

రాలేదని భావము 190 

శ్లా. ఇయం కియచ్చారుకుచేతి పశ్యతే 
(ప్రయః[పదాయా హృదయం సమావృతం, 
(ధువం మనోజ్ఞ వ్యతర ద్యదు తరం 
మిషేజ భృక్షారధృ తే; కరద్వయీ. 91 
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ప, వి, 

అరము; 
థి 

రధృతేః 
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ఇయం. కియచ్చారుకుచా- ఇతి. పశ్యతే ఎ పయః పదాయాః - హృదయం. 

సమావృతం- -(ధువం- -మనోజ్ఞా- -వ్యతరత్ యత్ = ఉత్రరం _ మిషేణ ఉ 

భృజ్షారధృతేః- క రద్వయీ, 

ఇయం== ఈ యువతి, కియచ్చారుకుచా; కియత్ == ఎంత పరిమితితో 
గూడిన, చారు== అందముగల, కుచా==చనుదోయితో నొప్పుచున్నది! 
ఇది == ఈ విధముగా ( విచారించి ) పయః పదాయాః = = ఉదకము 

నొసంగుచున్న యువతియొక,, సమావృతం ==వస్ర్రముతో గప్ప 

బడిన, హృదయం == వక్షః స్థలమును, పశ్యతే = చూచుచున్న అనగా 

చనుదోయిపరిమితిని( దెలిసికొన(గోరిన విటునకు, కరద్వయీ == ఆమె 
యొక్క- చేతులజంట, భృంగార ధృతేః == స్వర్ణమయమగు జలప్మాతమును 
పట్టుట యొక్క, మిషేణ = వ్యాజముచే, యత్ =వఏ, ఉత్తరం = 

జవాబును, అనగా నా చనుదోయి యీ స్వర్ణమయమగు ప్మాతయొక్క_ 

పరిమితిగలదియని జవాబును, వ్యతరత్ == ఇచ్చినది, తేన == దానిచే, 
[ధువం = నిశ్చయముగా, కరద్వయీ == ఈ చేతులజంట, మనోజ్ఞా=ా 

పరాభి పాయమును( దెలియసమర్థమైనదని యర్థము. 

పరుని యాశయము తెలిసికొనుట |పాణిధర్మము కాని య పాణిధర్మ ము 

కాదు. [పశ్నో తరముల నిచ్చుటయు [పాణిధర్మమే కాని యపాణిధర్మము 

కాదు. ఈరెంటిని అచేత నమైన హ స్తములయందు( భావించుటవలన 

నుత్వేశాలజా-రము. వ్యజ్ఞకమగు _ధువళబ్దిమును. [బయోగించుటవలన ' 
నది వాచ్యము. 

కీయచ్చాథకచా.కియనౌ, చారూ కుచౌ యస్యా స్పా కీయచ్చారుకుచా. 

వయః(/(వదాయాః _ [పయః [పదదాతీతి=2 పయః(పదా, తస్యాః = 

పయః[పదాయాః. 

భృడ్లారోధృతోః - భృజ్ఞారస్య ధృతిః == భృజ్గారధృతిః, తస్యాః: భృజ్లా 

తోరద్ధాయీ ఎ కరయోః ద్వయీ==క రద్వయీ. 



148 శ్రీహర్ష నైషధము 

భావము: 

ఒక యువకు(డు,జలమును పోయునట్టియొక యువతి యొక్క వస్త్రముతో ( 
గప్ప(బడిన వక్షఃస్థలమును జూచి, యామెయొక్క_ చనుదోయి ఎంత పెద్దదో? ఎంత 

మనోహరమో ? అని దెలియ(గోరి చూచుచుండగా నామె చేతులజంటతో స్వర్ణ 
పాతను, బట్టుట యను నెపముచే, నామె స్తనము లాపా తయొక్క- పరిమితిసు6 

గల్లి దాని స్వర్ణబ్భ్బాయతో మనోహరముగా నొప్పుచున్నవని యుత్తఠ మిచ్చినదని 

ఖావింప(బడినది. అనగా నామె యాతని యాశయమును [గహించినదై, తన 

చేతులలో స్వర్ణపాతను( బట్టినది. అందువలన నాచేతులు నామె చనుదోయి స్వర్ణ. 

పా|తయొక్క. కొలతను( గాంతిని గల్లినదని సూచించినవని భావము 1911 

శో అమీఖి రాకణ మభోజి తద్గ్భ హే 

తుషారధారామృది'తేవ శర్క-రా 

వాహద్విషదృష్కయణీపయః(సుతం 
సుధ్నాహదాత్ పజ్యా మివోద్దృతం దధి. 92 

ప. వి, అమీభిః - ఆక బ్ఞమ్ - అభోబి _ తద్భృహే య తుషారధారామృదితా - 

ఇవ = శర్కరా-వాహద్విషద్బ్భమ్మయణీపయః[సుతం-సుధా[హదాత్ - 

పజ్కమ్ = ఇవ ఉద్ధృతం = దధి. 

అర్థము:ఆమీఖః వరునికి సంబంధించినబంధువులచే, తద్భ హే = ఆభీమరాజునింట, 

తుషారధా రామృదితా; తుషారధారా = మంచుయొక్క ధారచే,. మృదితా= 
మర్దింపబడిన, శర్క్మరా ఇవ=కలకండవలె రుచిగ ల్లినదియు. దెల్లనై నది 

'యునై ,సుధ్మాహచాత్ = అమృతంపుకొలనునుండి, ఉద్ధృతం =ఎ త్త (బడిన, 

. పజ్క-మివ =అమృతంపు బురదయో యనునట్టున్న, వాహద్విషదృష్క_ 
యణీపయః[సుతం; వాహ _--- గుజ్జమును, ద్విషత్ == ద్వేషించునట్టి, 

బష్క్మయణీ = చాలకాలమునకు ముందు నీనినట్టి బజ్జెయొక్కం-, పయః=ా 

పాలనుండి, (సుతం= ఉత్పన్నమైన, దధి=ా పెరుగు, ఆకణ్ధం = 

కుత్తుక వజకును, అభోజి=తినబడినది. 
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ఆకోబ్ణమ్ _కబ్జ మభివ్యాప్య == ఆకజ్ధం. 

తుషారధా రామృదితా-తుషారస్య ధారా = తుషారధారా, తుషారధార యా 

మృదితా-తుషారధారామృదితా. 

వావా ద్వ వద్భ వ్యయణో వయః నుతం-వాహస్య ద్విష న్లీజ= వాహద్వి 

షన్సీ, వాహద్విష స్తీ చసా బవ్కయణీ చ= వాహద్విషత్చష్క్టయణి, 

వాహద్విషదృష్కయణ్యాః పయః, వాహద్విషదృష్కయణీపయః, వాహ 

ద్విషదృష్ట్యయణీపయసః సుతం — వాహద్విషద్భష్య_య ణీపయ 

సుతం, తత్ == వాహద్విషర్భష్కయణీపయః (సుతం, 

భావము : 

ఈ వరునికి సంబంధించిన బంధువు లా భీమసేనుని గృహమందు 
మంచులో తడిపి మర్దించిన కలకండవలె మధురమైనట్టిదియు, ధవళమునై నట్టి 
దియు, నమృతంపు కొలనునుండి యె త్రిన యమృతపు టడుసా? యని భావింప. 
దగినదియునగు చాలకాలమునకు ముందే యీనీన బట్టెపాలతో నిర్మింప(బడిన 

పెరుగును గొంతువజకును( దినిరి ॥92॥ : 

ట్లో, తద చ రన ర సుచిరస్య బీందుభిః 

కరమ్చితం కల్పయతా జగత్కతా, 

ఇత _స్తతః స్పష్ట మచోరి మాయినా 

నిరీక్య తృష్టాచ లజిహ్వతాభృతా. 93 

ప, వి. తత్-అంత:ః-అంత8-_ సుషిరస్య- విందుభిః_ కరమ్బిత౦- క ల్పయితా జగ 

త్కృుతా- ఇత$= తతః-స్పష్టమ - అచోరి.మాయినా _ నిరీక్ష్య - తృష్ణాచల 

జిహ్వతాభృతా. 

అర్థ ము: నిరీక్ష్య =-సృవ్షియొక ,- [పారంభమునందు, తాను సృజించిన పెరు 

గును: చూచి, తృష్టాచలజిహ్యతాభృతా ; తృష్ణా = = ఆశచే,. ఆనగా 
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పెరుగన్నమును( దినవలయునను( గోరికచే, చల =చజ్బాలమెన, బిహ్యతా 

=ానాలుకను కల్లియుండుటను, భృతా=ధరించిన యనగా పెరుగుపె 

మిక్కలి యాశగల్లిన, మాయినా = తన జిహ్వాచాపల్యముచే వంచిం 

“చుట యందు నేర్చుగల్లిన, అథవా = లేదా, చూచువారలయొక్కం 
me] 

దృష్టిని వంచించుటయందు సామర్థ్య ముగల్లిన, జగత్క్యతా = 

సృష్టికర్తయగు దిహ్మచే, తత్ -- అఆపెరుగును, అంతరంత: 

==. మధ్యమధ్య, సుషిరస్య = రన్ధ్రముయొక్క_, దిన్లుభిః = 

"... మండలములచే, ననగా గుం డములగు రం[ధములచే, కరమ్బితం =మిలిత 

-.. మైనదిగా, కల్పయతా సతా=రచియించువానిచే, స్పష్టం=స్సుటముగా, 

ఆచోరి = ఆపెరు(గు అపహరింప(బడినది. నురుసుతో కూడీనపాలు 

పెరుగుగా మారునపుడు, ఆందు రం[ధము లేర్పడును. ఆ రం[ధములు, 

జనుల కంటికి. గన(బడకుండ అందలి పెరుగుయొక్క_ సాఠము తినుట త్రై 

యపహరింపబడినది. కానిచో, నిటు నటు పెరుగునం దక్కడక్కడ 

రం|ధము లెట్లు కనబడును? కాన [బహ్మనే యాక ర్షించినట్టి యాగేదె 

పెరుగు సామాన్వజనుల నాక ర్షించుట యెంత సులభమని యభి 

[పాయము. 

ఉగల్ర్టితా- జగత్ కరోతీతి-- జగ త్కృత్, తేన -- జగ త్ కృతా. 

తృ షాబల జివ్నాం తాళ్ళ తా _ తృష్ష యా చలా = తృష్టాచలా, తృష్ణా 

చలా జిహ్వా యస్య సః= తృష్టాచలజిహ్వః, తృష్టాచలజిహ్వస్య 

థావః = తృప్పాచలజిహ్వతా, తృష్టాచలజిహ్యతాం బిభ ర్రీతి=- తృష్టాచల 

జిహ్యతాభ్య, న== తృష్టాచలజిహ్వతాభృతా. 

భావము : 

ఆ వివాహభోజనప జ్లిలో పె తేంబడినవ. ఆ పెరుగులో నందందు 

గుండపు రం ధము లున్నవి. నురవుతోం గూడిన పాలను. దోడ. బెట్టినచో 

దానలన సర్పడు పెరు సలో గుండపు రం|ధములు వచ్చుట సహజము. కాని 
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యిక్కడ నారం భములు (బహ్మ తా సృజించిన పెరుగులోని సారమును రుచి 

జూచుట యట్టి | పేక్షకుల దృష్టులను మలుగుపజది యపహరించుటచే 

నేర్పడిన రం| ధములుగా నుత్చే9క్షింపంబడినవి. అనగా నాపం క్రియందలి 
పెరుగన్నపు వాసనవలన |[బహ్మజిహ్వకు, దానిని దినవలయునని యాశ 

యేర్పడగా నత డా పెరుగు సారభాగములను జనుల జన్నులను( గప్పి అపహ 

రించెననియు, నాసారభాగముల నపహరించుటవలన .నాపెరుగునందు రం|ధము 

లేర్పడినవనియు భావింపంబడినదని భావము॥98॥ 

శో దదాపి మే తన్న రుచేర్య దాస్పదం 
౧౧ ఎత్త 

న యత్ర రాగ సితయా౬ఒపి కిం తయా, 

ఇతీరిణే బిమ్బ ఫలం రుచిచ్చలా 

దదాయి విమ్బాధరయా౬రుణం చ తత్, 94 

ప. వి. దదాసి- మే-తత్-న-రుచేః- యత్ -ఆస్పదం-న-య।|త-రాగః-సితయా ఎ 

ఆపి-కిం-తయా-ఇతి- ఈరిణే -బిమృఫలం = రుచిచ్చలాత్ = అదాయి - 

బిమ్బాధరయా.అరుణం-చ-తత్, 

అర్థము ఏ- యత్ ==ఏ[ దవ్యము. రుచేః= అభిలాషకు, ఆస్పదం=స్థానమో 

లేక విషయమో, తత్=-దానిని, మే==నాకు, న దదాసి== ఈయమవ్చ; 

యత = ఏ దవ్యమునందు, రాగ౩ః= అభిలాష, న=లేదో, తయా 

ఆ, సితయా=చక్కెరచేతను, కిం==ఏమి [పయోజనము. అనగా రక్త 

వస్తువునందు రాగము గలవానికి తెల్లని వస్తువుతో నేమి [పయోజనమని 
సూచితము. ఇతి=ఇట్టు. ఈరిణే== చెప్పుచున్న యనగా అఆధరబింబ 
మును ముద్దిడు గోరికచే నిట్లు సంభాషించుచున్న యశురక్తునకై , రుచిచ్చ 
లాత్; రుచి == అభిలాషయొక్క, ఛలాత్ -=వ్యాజము వలన, బింబా 

ధరయా = దొండపండువంటి పెదవిగల న్రీచే, బింబఫలం = దొండ 

పండు, అనగా తన పెధవి పోలికను వహించిన పండు, ఆదాయి= 

ఈయబడినది. ఒక వ్యాజముతో నధరబింబమును కోరగా, మటియొక 

వ్యాజముతో దొండపం డీయంబడినదని యర్థము. ఆదొండపండు, అతని 

కిష్ట మైనది. ఏల యనగా నది (పియుకాలి యధరమునకు (పతినిధియైనది. 



" 'బభిందిఫల౦ = వింబమితి ఫలం = వింబఫలం 

డుబిచ్చలాత్ ___ రుచేః ఛలం=రుచిచ్చలం, తస్మాత్ == రుచిచ్చలాత్, 

“ బీమ్బాధరయా :. బిమృమివ అధరః యస్యా స్పా = బిమ్బాధరా. 
తయా =బిమ్బాధరయా. 

భావము : 

ఏ వస్తువు నా కీష్టమో దాని నీయవు. దేనియందు ననురాగము (ఎజ్జదనము) 
అభిలాష లేదో అటువంటి యెజ్దదనములేని తెల్పని చక్కెరచే నేమి [ప్రయోజ 

నము ? ఎజ్జటివస్తువునం దనురాగము గలవానికి . తెల్లని వన్తువగు చక్కెరతో 
నేమి [పయోజనము ? ఇట్టు అధరబింబమును ముద్దిడగోరి మాట్లాడుచున్నరాగికి, 

యాతని యభిలాషయొక్క_ నెపముచే దొండపండువంటి పెదవి గల్గిన యొక స్రీ 
తనపెదవిని పోలిన దొండపండు నొసంగినది. అత డొకవ్యాజముతో తన 
యధరబింబమును యాచింపగా, మజీయొకమిషతో దొండపండు నొసంగినదని 

యర్థము. ఆ దొండపండు [పియురాలి యధరబింబమునకు, (బతినిధియగుట 

వలన తన కిష్టమైనదని భావము 1941 

శ్లో. సమం యయో రిజ్లీతవాన్ వయస్యయో 
స్తయో ర్విహాయో పహృతప్రతీజ్షీతాం, 

అకారి నాకూత మవారి సాయయా 

విదగయా౬ఒరబి తథెవ భావవిత్. 95 
GC bie వ 

జో ప. వి;. సమం. య యో:ః- ఇబ్గితవాన్- వయస్యయోః- తయోః- విహాయ-ఊప 

హృత ప్రతీజ్లితాం-అకారి-న-ఆకూత మ్-ఆవారి-సా-యయా-విదగ్గయా - 

అరజ్జో-తథా _ఏవ-భావవిత్. 

అర్ధము. యయోః వయస్యయోః == ఏచెలిక త్రెలయొక్క విషయమున, మమ=- 
నాకు, యుగపత్ దా ఏకకాలముక, ఇజ్లీత వాన్ దా కటాక్ష ములు మున్నగు 
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సంజ్ఞలు గల్గిన, భావవిత్ = గూఢాభి పాయములను( దెలిసిన, కశ్చిత్ == 

ఒక విటుడు, తయోః= వారిబువురిమధ్య, ఉఊపహృత పతీ జ్లితాం; ఉప. 

హృత == ఈయబడిన, |పతీజ్గితాం= ఆమె కిష్టమైన ఎదురుసంజ్ఞగల్లిన 
మొదటి చెలికత్తెను, విహాయ= వదలిపెట్టి, (జనసమాజమందు చెలి 

క తెలయెదుట నే తములతో సంజ్ఞలు మున్నగువానిని (జేయుటవలన నీవు 

చాతుర్యము లేనిదని గహించి యామెయందు, అనురాగమును వహింపక 
యామెను వదలివేసి యని యర్థము) యయా == ఏచతురురాలిచే, 
ఆకూతం = ఆమె యిష్టము నంగీక రించుటను సూచించునట్టి యెదురు 

ఇంగితము, నా&౬కారి== చేయంబడలేదో. ( పెక్కుజనులయెదుట దానిని( 

జేసినచో వెలడియగునను భయముచే నధికమగు సిగ్గునొందుటవల్ల నని 

యర్థము.) కిన్తుజాకాని, సా= మొదటిచెలిక త్త, అవారి == వారింప( 

బడినదో, అనగా నిత డీమెయందు విరక్తు(డు, నాయెడ ననురక్తు(డు కాన ' 
నీమె యెట్టు నాపియునిగూర్చి యిజ్లితమును ననగా. | బణజయసూచకమగు 
సంజ్ఞను చేయునని సవతితనమువలని యసూయచే, జనసమక్షమున 

నిజితాదులను ( జేయుట యనుచిత మను నెపముచే రెండవచెలిక త్రెచే 

యామె యిజ్లితాది చేష్టలవలన నివారింప(బడినదని యర్థము. కాన, 

తయెవ= రెండవచెలికత్తెయగు, వివగ్ధయా = నేర్చరిచేతనే, అరక్షో — 

రంజిల్లి యాక ర్లింప(బడెనని యర్థము, రెండవచెలిక తెయొక ,.. యట్టి 

గూఢ భావాదులను చూచి సంతుష్టుడె యా విటు డామయందే యనురక్తు 

డాయెనని భావము. దీనివలె మొదటి చెలికత్తెకంటెను, రెండవ చెలికత్తె 

గంఫీరురా లనియు నతడును భావములను (గహింప శక్రుడనియు నందు 

వల్ల నిది యుక్తమనియు. సూచితము. 

ఇబ్లీతవాన్ - ఇజ్లిత మస్య అ స్తీతి=ఇబ్లీతవాన్. 
ఉవవ్యాత (వలీ జ్లీతాం - (పతి ఇజీతం మై (పతీజ్లితం, ఉపహృతం, 

(పతీజ్గితం యయా సా = ఉపహృత|పతీజ్లితా, కొం = ఉపహృత 

[పతీజ్లితాం. 

ఖావనవిళ్ _ భావం వే త్రీతి = భావవిత్, 
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భావము : 

ఒక విటుడు ఇద్దటి చెలికత్తెల విషయమున నొక్క కాలమునందే 
కన్నులతోటి సంజ్ఞలను చేయుచు వారి గూఢాభ్మిపాయముల తెలియ(గల్లిన 

నేర్ప్చరిగా నుండెను. ఆ యిద్ద లు చెలిక తెలలో మొదటి చెలికత్తె జనసమాజమున 

జెలిక త్రెలయెదుట కన్నులతోటి సంజ్ఞలను( జేయరాదను నంశమును. 

దెలియక విటునికి _పతిసంజ్ఞను, అనగా నతడు సంజ్ఞ చేయగా దానికి 

బదులుగా తన సంజ్ఞను నచ్చటి చెలిక తెల సమక్షమున. జేసినది. అందు 
వలన నామె చాతుర్యము లేనిదని [గహించి యామెపె నతడు అనురాగ 
మును వహింపక విరక్తు( డాయెను. రెండవ చెలిక శై చాతుర్యముకలది యగుట 

వలన జనసమక్షమున + నా యువకునకు (పతిసంజ్ఞను(  జేసినచో వెల్లడి యగునను 

భయమువలన సిగ్గుపడి యూరకయుండినడి. కాని, ఆమె మొదటి చెలిక త్రెను 

ఏిటుని(గూర్చి సంజ్ఞలనుం జేయనీయక యడ్డగించినది. ఏలయనగా యా విటు 

డామె చతురురాలు కాదని యామెపై విర క్ర వహించి రెండవ చెలికత్తె యగు 

తనపై ననురాగము వహించియున్నాడు. కావున నతని కీమె, కనులతోటి 
సంజ్ఞలను చేయుట యకుచితమని సవతితనమువలని యసూయను వహి=చినదై, 

జనసమక్షమున నిజ్లితాదులను( జేయుట యుచితముకాదను నెపముచే రెండవది 

యగు నీమె యామెను నిల్లీతాదిచేష్టలనుండి వారెంచినది. అట్టి నేర్పరియగు రెండవ 
చెలిక తెచే నావిటుడు రంజిల్లజేయబడి యాకి' ర్లింప(బడినాడు. రెండవ చెలిక కై 
లోని యట్టి చాతుర్యమును( గాంచి యావిటు డామెయందే యనురక్కు( డాయె 
ననియు, నా రెండవ చెలిక తె గంభీరురాలనియ, విదగ్గ యనియు నావిటు(డు 
చక్కటి భావజ్ఞుడనియ భావము. 95 ॥ 

దార్ ల్, సఖీం (పతిస్మాహ యు వేజ్లీ తేక్షిణీ 

[క మేణ తేజయం క్షమతేన దిత్సుతాం, . 

విలోమతద్వ్యజ్ఞన మర్చ్యతే త్వయా 

వరం కిమసై్మై న నితాన్తమర్దినే. 96 
పవి. సఖీం-|పతి-స్మ-ఆహ-యువేజ్లిలే క్షిణీ- |క్రమేణ-తే-ఆయం-క్షమతే-న- 

దితుుతాం-_ విలోమ. తత్. వ్యష్దానం_అర్బ్యతే. తయా వరం- కిమ్- 
అస్కై-నంనితా సృమ్-అర్థినే, 
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అర్ధము: యువేజ్లివేక్షి ణీ; యువ=యువకులయొక్క_, ఇజ్లిత =అభి పాయమును 

ననగా యువాభి|పాయమును సూచించునట్టి న్మెైతసంజ్ఞలు మున్నగు 

చేష్టలను, ఈక్షి ణీ =చూచునట్టి, ఒక యువతి, సఖీం పతి =పరివేషణము 

చేయుచున్న చెలిక తెనుంగూర్చి,ఆహ స్మ =పలికెను, ఏమనగా-ఆయం = 

ఈయువకు.డు, తే=నీకు సంబంధించిన, [కమేణ=పారంపర్యముగా, 

దిత్సుతాం=పరివేషణము అనగా వడ్డించుటలోని కోరికను,న క్షమతే= 
సహింపడు. అనగా ఒక వస్తువును వడ్డించినపిదప నింకొకదానిని వడ్డించుట 
యను క మమువలని యాలస్యమును సహింప(డని యర్థము. అతః = 

ఇందువలన, త్వయా =నీచే, నితాంతం =మిక్కిలి, అర్ధినె =సాధకమును 

వడ్డింపగోరుచున్న, అస్క్మై = ఈ యువకునికొజకు, వరం == శేష్టమెన 

వ్యజ్ణునం == సాధకమును, విలోమ యథా=|కమముతో నిమి త్రము 

లేకుండ, కిమ్ --ఏల,న ఆర్బ్యలే == వడ్డింప(బడదు? అయం = ఈ యువ 

కు(డు, [క్రమేణ కమముగా, అనగా ఆలింగనము, _స్తనమర్హ నము, 

చుమృనము,మున్నగు వ్యాపార |క్రమముచే, దిత్చుతాం = మైథునము(గూర్చి 

| వరాజ్ఞము నొసంగుటకై న కోరికను ననగా నందలి నిలమృమును, న 

క్షమతే = ఓర్వడు, అతః = ఇందువలన ,త్వయా = నీచే, విలోమ =రోమము 

లేని, వరం = శేష్టమైన,వ్యజ్దునం = న్రీ చిహ్నమగు నవయవము, నితానం 

=అఢికముగా; ఆర్థినే=యాచించు వీవిటునకు, కిం=వల, న అర్ప్యతే = 

ఈయ(బడదు? కావున శీ ఘముగా నిమ్ము. 

వి :- ఇచ్చట విలోమశబ్దము [కమాభావమును, రోమరాహిత్యమును, వ్యజ్ఞున 

శబ్దము భోజన సాధకమును, స్త్రీ చిహ్నామగు నవయవమును. శ్రేవబే 
చెప్పుటవలన శ్రేషాలజ్కారము. రెండర్గములును (పక్ళతము లగుటవలన, 

(బకత శ్లేష, 

సమాసములు : 

యునేట్లోతే జ్షీణో = యూనః ఇబ్లీతం = యువేజ్ఞితం, యువేజ్లిత మీక్షత 

ఇతి యు వేబ్లితేక్షీబీ. 
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భావము : 

ఒక యువతి అచ్చటి యువకుల యభ్మిపాయములను సూచించునట్టి కడ 

కన్నులు మున్నగువాని సంజ్ఞల [గహించుచున్నదైై యా భోజనప జ్కియందు 

వడ్డించునట్టి చెలికత్తెను. గూర్చి యిట్లు చెప్పం దొడగెను - “ఓ చెలీ! యీ 

యువకు(డు నీవు ఒక వ్యజ్ఞానము తర్వాత, మజియొక వ్యజ్ఞానము [కమముగా 

చేయు వడ్జెన పద్ధతిని సహించుటలేదు. ఏలయనగా నా పద్ధతివలన మిక్కిలి ఆల 

స్యము కలుగుచున్నది. ఈ యాలస్యము నతడు సహింపలేక యున్నాడు. కావున 

నట్టు తొందరపడువానికి వరమైన అనగా |శేష్టమెన వ్యష్టునమును అనగా భోజన 
సాధకమును విలోమముగా అనగా [కమమును తప్పించి యేల వడ్డింపరాదు ? 

కాన( దొందరపడువానికి శీఘముగా వడ్డింప వలయునని మిషతో చెప్పుచున్నది. 
ఆర్థాన్తరము :- ఇతడు వరుసగా నాలిజ్ఞనము, కుచమర్దనము, చుమృనము 

మున్నగు వ్యాపార తయముతో మెథునమున కై సీ వరవ్యక్షునమును, ననగా 

వరక శేవ్షమెన వ్యజ్ఞనమును= స్త్రీ జాతికి చిహ్నమైన యవయవమును ననగా 

వరాబ్గమ'ను నీవు ఇచ్చునట్టి కోరికను సహింప(డు. కాన నీవు విలోమ= రోమ 

రహితముగా చేసి యా వరాజ్ఞమును నధికముగా( గోరుచున్న యీ యువకున కేల 
యీయవు. శ్రీ ఘముగా దానిని వాని కొసంగుము. అని భోజన పదార్థ ములోని 

(శేష్టమెన వ్యష్టానము నొసంగు మను వ్యాజముతో స్రీ యొక్క యవయవపరమగు 

నర్థము ద్యోతితమగునట్లు తన చెలిక తెకు చెప్పినదని యాశయము ॥౪6॥ 

భో. సమా పిలిప్యేవ భుజ్మికియావిధే 
ర్హలోదరం వర్తులయా ఒఒలయీకృతమ్ | 

అలజ్యతం క్షీరవకై _స్తదా(శితాం 
రరాజ పాకార్చిత గై రికశియా. 17 

ప. వి;- సమా పిలిప్యా_ఇవ య భుజి కియా ఏధేః-దలోదరం-వ రులయా. ఆలయీ 

కృత ౦-అలజ్కృతం. శేరవటైః-తదా-ఆ [(శితాం-రరాజ-పాకార్చిత గ్రైరిక 
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అర్థము :- తదా == ఆకాలమునందు భుబించుచున్న వర పక్షమునకు( జెందిన 

జనుల యొకు, దలోదరం, దల==-అరటియాకు మున్నగు విస్తరాకుల 

యొక్క, ఉదరం = మధ్యభాగ ము, పొకార్పిత గె రిక శ్రియా; పాక 

పెక్కు. విధములగు సంస్కారకములగు [దవ్యములను పాకము చేయుట 

వలన, అర్పిత == ఏర్పడిన, గె రిక == పర్యతములయందు( గల్లిన నెజ్జటి 

ధాతువుయొక్క- కాంతివంటి కాంతి గల్గిన, అనగా పాకము చేయబడిన 
పదార్థములను వడ్డించుటచె నెట్ట(దనమును( బొందినవియును (తథా = అట్టి) 

వర్త లయా == గుం డములై న, శీరవకైః==పాలలో వండ(బడిన మినప 

వడియములచే, అ జ్యతం=శోభింపబడినదై, పషాన్తరమున = పాకా 

ర్చితగై రిక [శియా; పాక = వంటయందు, ఎజ్జటిరంగును గల్గించుట శె 

అర్పిత == ఉంచబడిన, గ్రైరిక == ఎజ్జనివన్నెగల రంగువస్తువుచే, 
[శియా=ూర క్రకా ని గల్గిన, తథా =అట్టు, వర్తులయా గుం డమైనట్టి, 

భుజ్మికియావిధేః; భుజ్మికియా == భుజిధాత్వర్థమైన భోజనము యొక్క 
విధేః == ఆచరణకు, సమా ప్రిలిప్యా ఇవ; సమాప్తి == సమావిని 
సూచించు, లిప్యా ఇవ= అక్షర విశేషమును ఉంచు టచే, ఆలయీకృతం = 

స్థానముగా. జేసుకొన(బడిన, అనగా నావిధముగా నెజ్దటి యక్షరపు 

గుర్తు గా జేయంబడిన, దలోదరమివ; దల=-అక్షరములను [వాయుట 

కుపయు కములై న తాలప[తాదులయొక ,, ఉదరమివ == మధ్యభాగము 

వలె, రరాజ == శోభించినది, ఆ ర క్రవర్ణపు వడియములను వడ్డించిన 

పిదపనే వరపక్షపుజనులకు నితరవ్యజ్ఞునములను దినుటయందు (పవృత్తి 

యాగిపోయినది. ఏలయనగా నితరవ్యంజనము లంతరుచియు క్తములుగా 

లేవని యర్థము. 

నమా ద్రీలిప్యార య సమా ప్తేః లిపః=-సమా ప్రిలిపిః, తయా=ాసమా ప్రి 

లిప్యా. 

భుజి(క్రియాబిధో౭- భుజి రితి క్రియా == భుజ్మికియా, భుజి క్రియాయాః 
విధిః == భుజ కియావిధిః, తస్య == భుజ్మికియావి థః. 

దొలోదోరోం= దలస్య ఉదరం = దలోదరం. 
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అలయోక్ళ తోట్ = అనాలయః ఆలయ; సమృ్పద్యమానం కృతం=ఆలయీ 

కృతమ్. 

పొఠార్చిత గై రిక [కియా పాకేన ఆర్పితా == పాకార్పితా, గైరికాణాం 

శ్రీ= గై రికశ్రీః, పాకార్పితా చ సా గై రిక శ్రీశ = పాకార్పితగై రిక 

(శ్రీః, తయా=పాకార్పితగై రిక శ్రియా, 
శీరవ'టైః=-కీరపకా 6ః వటాః=ాశీరవటాః, తైః శ్షీరవమైః 

భావము : 

ఆ భోజనసమయమునందు, భుజించువారికి నరటియాకులు మున్నగునవి 
. వేయబడినవి. అ యాకులమధ్య నానావిధములగు సంస్కార దవ్యములతో 

పాకము గావించుటవలన నెజ్జనివన్నెగలవియు, గుం|డములై నవియును, పాల 
యందు వండబడినవియునగు మినపవడియములు వడ్డింప(బడినవి. వానిలో నెజ్జ 
దనము వచ్చుటకై యెజ్ఞటి గై రికధాతువు చేర్చబడియున్నది. తాలప్మత్రాది 
(గంథములయందు రచన ముగియునపుడు సమా ప్రిని సూచించునట్టి గుంపు 
టశరములు 11010101 అను నాకొారములుగలవిగా [వాయబడు వాడుకగ లదు. 

ఇక నీవిధములగు చిహ్నములు [వాయబడిన పిదప లిపి యాపివేయంబడును. 
ఆప్టే యమితరుచిగల్లిన యెజ్జనివడియములు ఆయరటియాకులయందు సమా పీ 
సూచకములగు భక్ష్యమ లుగా నుండినవి. ఆది సమా ప్రి సూచకములగు నక్షరము 
వలే గుం|డముగా నుండుటవలన వీనిని తినుబకేతనే యితరభక్ష్యముల పై గోరిక 
తొలగి భోజనసమా పిని సూచించునవిగా నుండెనని భావము. 119/1 

రబ చుచుమ్చ నోర్వీవల యోర్యశీం పరం 

పురోఒధిపారి (ప్రతిబిమ్బితం విటః, 
పునః పున; పానక పానకై తవా 

చ్చకార తకచ్చుమ్శనచుజ్యూతా న్యపి, 98 

ప, వి: చుచుమృ -న- ఉర్వీవలయోర్వశీం-పరం- పురః -అధిపారి-| పతిబిమ్బి తం- 
మపి! పుస. పునః. పానకపానతై తవాత్- చకార-తచ్చుమృనచుజ్క- ఎ 
హా నె ~~ 
ly cere శ 
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అర్థము :- విటః =ఒక కాముకు(డు, పురః= ఎదుట, అధిపారి =జలపా[తయందు, 
(పతిబిమ్బితాం = పతిఫలించిన, ఉర్వీవలయోర్వశీం; ఉర్వీవలయ== భూ 

వలయమునకు, ఊర్వశీం = అతి సౌందర్యముగల యొక స్త్రీని; పరం = 

కేవలము, చుచుమృ == ముద్దిడుకొనలెదు, కిన్తు=కాని, పునః పునః= 

పలుమాటు, పానక పానకై తవాత్; పానక =మంచినీటిని, పాన=ా 

[తాగుటయొక్క-,కై తవాత్ == నెపమువలన, తచ్చుమృనచుజ్యుతాన్యపి- 

తత్ = ఆ భూమండల మందలియూర్వశిని యనగా నాదివ్యసుందరిని, 

చుమృన = అధరపానము చేయుటవలన నేర్పడు,చుజ్యతాన్యపి =చుంకార 

ధ్వనులనుగూడ, చకార =చే సెను 

ఉీర్శీవలయోర్నళీం - ఉర్వ్యాః వలయః = ఉర్వీవలయః, ఉర్వీవలయస్య 

ఊర్వశీ ఉర్వీవలయోర్వశీ, తాం== ఉర్వీవలయోర్వశీం. 

అధవారి _ పార్యామ్ = అధిపారి. 

పానోకపాొనకై తవాళ్- పానకస్య పానం=-పానకపానం, పానకపానస్య 
కై తవం=పానకపానకై తవం, తస్మాత్ =పానకపాన కై తవాత్. 

తచ్చుమ్చు నుడి గ్ర తాని _ తస్యాః చుమృనం==తచ్చుమృనం, తచ్చు 

మనే చుజ్మతాని = తచ్చుమ్బన చుజ్క్బాతాని, తాని తచ్చుమృన 

చుజ్క్బృతాని. 

భావము: 

కాముకు( డొక్కడు, భోజనకాలమందు ముందున్న జల ప్మాతయందు 
పతిబింబించిన భూమండలమునకు ఊర్వశియా యనునట్లు దివ్యసౌందర్యముతో 

వెలయునట్టి యొక యువతిని కేవలము ముద్దు పెట్టుకొనలేదు. మజేమనగా తడవ 

తడవకు మంచినీటిని. దెక్ముని చెప్పుచు, ఆ నీట (బతిబింబించిన యా భూగోళపు 

టూర్యశి యొక్క యధరమును( బానము చేయుట వలని చుజ్కార ధ్వనులను, 

జేయుచుండెను ॥కిరి॥ 
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ప. వి. కియత్ -బహు-వ్యజ్జునమ్-ఏతత్ -ఆర్ప్యతే-మమ- ఇతి-తృ స్తేః-వదతాం- 

పునః-పునః-అమూని- సజ్ఞ్యాతుమ్- అసౌ-అఢౌకితైః- ఛలేన- తేషాం- 
కఠినీ.ఇవ-భూయసీ. 

అర్థము: మమ=నాకు, ఏతత్ == ఈ, వ్యషజ్ఞునం = వ్యష్ణునము, కియత్ = 

ఎంత, బహు = అధిక ముగా, అర్బ్యతే =వడ్డింప(బడును, మేము తృ ప్రి 

జెందితిమి కాన మాకు నిక వేజేమియు నవసరము లేదు. కాన వడ్డింపవల 

దని యర్థము. తృప్తేః = భోజనమువలన( గల్గిన సంతోషమువలన, 
ఇతి== ఈవిధముగా, పునః పునః==పలుమాబు, వదతాం= చెప్పు 

చున్న, తేషాం == ఆభో కలయొక్క, ఛలేన=-నెపముచే, అమూని=ా 

ఈవ్యజ్ఞానములను, సజ్ఞ్యాతుం ==ఎన్నివ్యజ్ఞానములను వడ్డించితి మను విష 

యమును లెక్కించుటకు, భూయసీ= మిక్కిలి యధికమై, కఠిసీ ఇవ=ా _ 

బలపములవలె, తైః== ఆ వడ్డించువారిచే, అసౌ ఈ, గోలకావలిః = 

గుం డపుభక్యములయొక్క_ రాశి, అఢౌకి = సమర్పింపంబడినది. మెము 

వంటకములను, బెక్టింటిని వడ్డించితిమని భో _క్షలగు మీరు చెప్పుచున్నారు. 
కావున వానిని, బలపములతో లెక్కింపు డనెడి నెపముతో, నధిక మైన 

" బలపములరాశివంటి వ్యజ్ఞానరాశి యర్చ్సింప(బడి నదో యను నట్టుండీనది. 

వి. ఇచ్చట వడ్డింప(బడిన వ్యజ్ఞానములు, సంఖ్యను లెక్కించుటక్రై 

బలపములుగా గుం|డపు భక్ష్య విశేషములు వడ్డింప(బడక పోయినను, 

వడ్డింపంబడినట్టు భావించుటవలన నుత్ప్చే9షాలజ్కారము. వ్యజ్జుకమగు 

 నివశబ్దమును( [దియోగించుటవలన నది వాచ్యము. 

భావము : 

మాకంత నధికముగా కూరలు మున్నగుసాధనములను వడ్డింతురు ? 

మాకు తృప్తి గలిగినది కాన నిశ వడ్డింపవలదు. అని యీ విధముగా 

జెప్పుచున్న భొక్తలకు తమ కెన్ని వంటకములు వడ్డింప( బడినవో యను 
నంశము( దెలియుట కను నెపముతో, నాసాధకములను లెక్కించుటక్రై పెక్కు 

బలపములో యనునట్టు, గుండములైన పెక్కు. భక్ష్యములను వడ్డించిరసి 

యాశయము॥1001॥ 
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11 విదగ్గ బాలేజీత గుప్త చాతురీ 

వ్రవహ్హి కోద్దాటన పాటే హృదః, 

నిజస్య టీకాం (వబబంధ కాముకః 

' స్పృళద్శి రాకూతశతై _స్పదౌచితీమ్. 101 

ప. వి, విదగ్ధబాలేజ్లిత గు ప్రిచాతురీ (పవహ్హి కోద్దాటన పాటవే. హృదః=నిజస్య = 

టీకాం - [ప్రబబంధ - కాముకః- స్పృశద్భిః - ఆకూతశ తై ః ఆ తదో 

చితీం. 

అర్థము. విదగ్ధ బాలేజ్లిత గు ప్రి చాతురీ |పవప్టా కోద్దాటన పొటవే; విదగ్గ == 

నేర్పరియైన, బాలా = శ్రయొక్క_, ఇబ్లీత క నుబొమ్మలను( (దిప్పుట 

మున్నగు చేష్టలను, గుపి == దాచుట యందలి, చాతురీ == సామర్థ్య 

మనెడు, |ప్రవప్టాకా == (పహేలికయను గూఢార్థములను( జెప్పునట్టి 
వాక్య విశేషమును, ఉద్ధాటన =బయలుపజచుట యందలి, పాటివే= 

సామర్థ్య విషయమున, తదౌచితీం; తత్ =అట్టి గూఢార్థమును బహిరంగ 

పజచుట యందలి, జౌచితీం= అనుకూలతను, స్పృశద్భిః == పొందిన, 

అనగా ఇజ్జ్లితములను మజురుపజచుటలోని నీసామర్థ్యము నాకు దెలియు 

నని దాని యర్థమును వెల్లడి పజచునట్టి యామెకు సంబంధించిన 

. యింగితముల కినురూపములై నట్టి, ఆకూతశతై ః== అభి పాయములను 

వెల్లడి జేయునట్టి పెక్కులై న యిజ్లితములచే, కాముకః= ఒకానొక 

విటుడు, నిజస్య = తనదగు, హృదః=-హృదయమునకు, టీకాం = 

_ వ్యాఖ్యను, అనగా నభి పాయమును వెల్లడి పజచుటను, [పబబంధ = 

' చక్కగా. జేసెను. అనగా తన హృదయమును నామెకు( |బకాశపజచెనని 
యర్థము. తగిన యుత్తరము నొసంగుటచేత, [పశ్నార్థమును వెల్లడి 

పజచుటవలన నదియే దానికి వివరణ మైనదని యర్శము. 

వద్ధ థాలేజ్లీత భ్రీచాతరీ _వవప్తాతోద్దావినపాటివే _ విదగ్ధా చ. 

సా బాలా చ==విదగ్గబాలా, ఇజ్తాసాం గుప్తుః = ఇజ్లతగు ప్ర్తిః, ఇబ్లీత 
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గుమైః చాతురీ జ=ఇబ్లీతగు పిచాతురీ, విదగ్గబాలాయాః ఇజ్లిత గు.ప్తిచాతు 

రేవ (ప్రవహ్హికా == విదగ్గబాలేజ్లిత గు ప్రిచాతురీ (ప్రవప్హాకా, విదగ్ధబాలే 

జ్ల్త గు పిచాతురీ (పవప్పాకాయా। ఉద్దాటనం. మై == విదగ్గబాలేజ్లిత స ప్రి 

చాతురీ ప్రవహ్హాకోద్దాటనం, విదగ్గ బాలేజ్జిత గ ప్రచాతురీ ప్రవప్పా కోద్దాటనే 

పాటవం = = విదగ్గబాలేజ్లిత ' గు ప్రిచాతురీ (పవస్లాకోద్దాటన పాటవం, 

. తస్మిన్ =విదగ్ధబాలేజ్జిత 'గుప్రిచాతరీ (పవప్హి కోద్దాటన పాటవ, : 

_అఆట్లాత్ళ లః __ఆకూతానాం . శతాని == ఆకూత శతాని, త =ఆకూత 

శో తెః= ఆకూతశ తెః 

తదొబిలీవ్_ ఉచితస్య భావః=జెౌచితీ, తస్మిన్ బాచితీ=తదౌచితీ, 
 తాం=తదౌచితీం. 

భావము : 

ఒకానొక యువతి,తన కనుబొమ్మలను |ద్రిప్పుట మున్నగు నిజ్లితములను 
దాచుటయందు. మిక్కిలి - నేర్చరియై యున్నది. అట్టు ఇజ్లితములను - దాచుట 
యనగా, గూఢార్థముల కల్గిన చేస్టాదులను. (బయోగించుట యందలి చాతుర్య 
మనెడి పహెలిక యను పేరుగల నిగూఢార్థములతో( గూడిన వాక్యవిశేషమును, 
బహిరంగ పజచుటయందలి సామర్థ్యము “విషయమున (ఇజితములను దాచుట 

యందలి) ఆమెయొక ,_ నేర్పును (గహించినట్లు వెల్లడి పజచునట్టి తనయొక్క-_ 

పెక్కు_లై న యిజితములచే, విటు డొక్కుడు తన యభి| పాయమును వెల్లడి 

గావించెను. అనగా నొకయువతి తన కనుబొమ్మలను( (తిప్పుట మున్నగు విలాస 
ములతో తనభావమును మఖజుగు' పజచుటలో గొప్పనేర్పును( [బకటించుచుండి 

నది. ఆమెయొక్క యా నిగూహనచాతుర్యము నొకవిటుడు (గహించి, యతడును 

నట్టి పెక్కువిధముం నిజ్లీతములతోడనే యామెకు తన హృదయమును, |బకాశ 

పజచి యు తర మొసంగెనని యాశయము 111011 

3 ఘృత ప్పు తే భోజనభాజనే పురః 

స్ఫురత్పుర స్త్ర) (ప్రతిబిమ్సి తాకృశతేః, 

యువా నిధాయోరసి లడ్డుకద్వయం 

నఖె రి లేభా౭ఢథ మమర నిరయమ్. 102 
ne) (యు (టు 

షా 



షోడశ సర్గ 105 - 

పవి. ఘృత ప్థుతే భోజనభాజనే -- పురః- స్ఫురత్చురస్థి పతిబిమి తాకృతే 8 - 

యువా ..“నిధాయ - ఉరసి -లడ్డుక ద్యయం-నఖ్రె 8= లిలేఖ -ఆథ = మమర్ద - 

నిర్ణయం. 

' అర్ధము: యువా==ఒకానొక యువకు(డు. “పురః == ఎదుట, ఘృత పతే, 
ఘృత = నేతిచే, ప్రుతే=ా తడుప(బడిన, భోజనభాజనే= అన్నపా[త 

యందు, స్ఫురత్పురస్టీ9 (పతి బిమ్బితాకృతేః-_స్సురత్ == (వక్షొకించు, 

పురస్థీ) ==. 'స్రీయుక్క, (పతిబింబిత == (పతిబింబించిన న ఆకృతేః = 
శరిరముయొక్క_, ఉరసి = వక్షః స్థలమునందు, లడ్డుక ద్వయం = = రెండు 

లడ్డులను, నిధాయ= ఉంచి, నఖై = గోళ్లచే, లిలేఖ = గిల్టెను, అథ = 

పిదప, నిర్ణయం=గ ట్టిగా, మమర్షవ== మర్దించెను, ఆమెయొక్యో 3౨ కుచ 

కుంభము లనెడి యలి| పాయముచే "నట్టు వే? సెనని యర్థము. 

సమాసములు : | 

భు తోల్లుతో _ ఘృతేన పుతం=జఘృత స్టతం, తస్మిన్ మృత పుతే. 

-.. భోజునోఖొజునో.. భోజనస్య భాజనమ్ = భో జనభాజనం, తస్మిన్ = భోజన 

భాజనే. " 

న్భురత్మురస్థా? (వతిబింబితాక్ళ తో. పతిబిమ్మికాచ సా ఆకృతిశ్చ = 

a (పతిబిమ్బితాకృ తిః, పురన్ధా్య్యాః (పతిబింబితాకృతిః =పురస్ట్రీ) పతివిమ్బి తా 

కృతిః, స్ఫుర న్లీ చ సా |వతివిమ్బితాకృతిశ్చ =-స్ఫురత్పురస్టీ) [పతి 
బిమ్బితాకృతిః. తస్యాః =స్పురత్పురం (ధి (పతివింబితాకృతే:ః 

లడ్తుక దం యం-లడ్డుక యోః ద్వయం == లడ్డుక ద్వయం, తత్ == లడ్డుక 

దయం, 

నిర్ణయయ _నిర్లతా దయా యస్మిన్ కర్మణి తద్యథా భవతి, తథా=ా 

నిర్ణయం. 

భావము : 

ఒక యువకుడు తన భోజనపా[తయందు నేతిని వడ్డింపగా నందొక 
యువతియొక్క_ శరీరము (పతిబింబించినది. అప్పు డాళరీరముయొక్క_ వక్షః 
స్థలమునందు గుం[డములైన లడ్డులను రఎటి నుంచి, యారెంటిని స్పవములుగా 

'ఖావించినవాడై వానిని గిల్లి మర్గించెను, 11021 
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విలోకి తే రాగితరేణ సస్మితం 

(హియా౬ఒథ వైముఖ్య మితే సఫీజనే 

తదాలి రానీయ కుతోఒపి శార్కరీం 
కరే దదౌ తస్య విహస్య పుత్రికామ్. - 1098 

న్న 

ప, వి. విలోకితే_రాగితరేణ-స స్మితం-|హియా-అథ-వై ముఖ్యమ్-ఇలతే -సఖీజనే- 

తదాలిః- ఆనీయ -కుతః -అపి-శార్మ-రీం-కరే-దదౌ.తస్య- విహస్య-పు| తి 
కామ్, 

అర్థము; సభఖీజనే== తనచెలిక త్తె యను జనము, _రాగితరేణ == మిక్కిలి యను 
రాగమును వహించిన యొకానొక విటునిచే, సస్మితం=- చిజునగవుతో( 
గూడినట్లు, విలోకితే సతి = చూడ(బడగా, అథ = చూచిన పిదప, 

(పియా=సిగుచే, వె ముఖ్యం == ముఖమును( దిప్పుకొనుటను, ఇతే 

సతి==పొందగా, అనగా సిగ్గుచే ముఖమును |దిప్పుకొనగా, తదాలిః, 
తత్=-ఆ చెలిక త్తియొక్క, ఆలిఃాసఖి, కుతః అపి = ఏదియో 

యొక స్థానమునుండి, శార్కరీం==చక్కెరతో నిర్మితమైన, పు|త్రికాం 
బొమ్మను, ఆనీయ=- తెచ్చి, ఆ యనురాగాతీశయము గల్గిన విటుని 

యొక్క, కరే మూ హ స్తమందు, విహస్య=ానవమ్వి, దదౌ = ఇచ్చెను, 

అనగా ముఖమును మతియొక వై పునకు (తిప్పినందువలననే, యనురాగ 
మున్నదో లేదో యని సందేహింపరాదు. కాని ఈ చక్కెర బొమ్మను 

నీ చేత నెట్టిబ్బితినో యష్టే యా నీ చెలికత్తెను గూడ నీ చేతికి దొరకు 

నట్టు చేయగల:ని సూచించినది. 

రాగితరేణ_ ఆత్యంతం రాగీ==రాగితరః, తేన==రాగితరేణ. 
వై ముఖ్యం- విముభాయా; భావః=-వె వె ముఖ్యం, తత్=వె ముఖ్యమ్. 

నలీజనో_సలే వ జనఃమాసఖీజనః, తస్మిన్ =సఖీజనే. 
తదాలిః-తస్యాః ఆలిః == తదాలిః 

కొర్వరీ-శర్కరాయాః వికారః= కార్కరీ, తాం శార్కురీం. 
భ్ర (కికొం_పు!తీవ | [పకికృతి రస్మా ఇతి పుత్రికా, తాం==పుతికాం, 
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ఒకానొకతె యొక్క చెలిక త్రెయందు మిక్కిలి యనురాగమును వహిం 

చిన కాముకు( డొకండు, ఆమెను చిజునగవుతో జూడగా నామె సిగ్గుచే ముఖ 

మును మజియొక వైపునకు |దిప్పుకొనినది. అప్పు డ్యాపియురాలి చెలికత్తె 
యెక్కడ నుండియో చక్కెర బొమ్మను. దెచ్చి దానిని వడ్డించు శెపముతో 

నాతని చేత చిలునగవుతో నుంచినది. అందువలన - నీ |పియురాలు సిగ్గుచే 

ముఖమును మణియొక వెపునకు( దిప్పుటకు లజ్జయే కారణము. కాన నామెకు 

నీ యెడ ననురాగ మున్నదో లేదో యని శంకింపకుము.. ఆమెను ఈ చక్కెర. 

_ బొమ్మవలెనే నీ చేతికి వచ్చునట్టు చేయగలనని సూచించిన దాయెను. 1॥108॥ 

ళో, నిరీక్ష్య రమ్యా పరివేషికా (ధ్రువం 
య 

నభుక మేవెభి రవా పత్ళ పిభిః, 
ప Qe ట్ల ne] 

అశక్నువద్భి రృహుభు కవ తయా 

యథోజితా వ్యక్షనపుఇఖురాజయ:. “104 
యు జ es 

ప, వి. నిరీక్ష్య - రమ్యాః-పరివేషికాః-| ధువం- న._భు క్ర్షమ్- ఏవ. ఏభి; - అవ్వాప్త 

తృ పి పిభిః -అశక్నువద్భిః- -బహుభు కవ తయా. యథా - ఉట్టి తాం వ షన 

పుష్టారాజయః. 

అర్థము 3 బహుభు కవ తయా మై మిక్కుటముగా భుజించుటవలన, ఆశక్ను 

వద్భిః = శేషములేకుండ భుజింప నశ క్తులగు నితరజనులచే, యథా =ఏవిధ 

ముగా, వ్యష్ఞునపుజ్ఞరాజయః, వ్యష్ణునపుష్ణు == శాకమాంసాదిసా ధక ముల 
అగ 4 a wa షి ఆ సమూహముయొక్క_, రాజయః = పజు,లు, ఉడ్ష నె = (ఎక్కువగా 

వండించుటవలన) వదలి వేయ. బడుచున్నవో, తథా=ా అరె, ఏ భిః = 

ఈవరునికిసంబంధించిన భో కల చేతను. రమ్యాః = అందగ తెంగు, పరి 

వేషికాః = వడ్డించునట్టి శ్రీలు, నిరీక్ష్య = -చూవబడియే, అవా ప్రతృప్పి పిధిః; 

అవా ప్త== పొందబడిన, తృ ప్తిభిి==తృ్ళ ప్రి గలిగిన వారిచే, వ్యష్ణా పు 

ఇరాజయ:ః = శాక మా౭సాదిసాధక ముల యొక్క పజు)_లు, ఉజ తాః 
జ కహ ర యు 

నిడువ(బడినవి,న భుక్తం=తినబడలేదు. (ధువం జా నిశ్భయమ్ము, 
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వి: వ్యజ్ఞునపుక్టుములను తినక వదలివేయుటకు వడ్డించునట్టి సుందరీ మణుల 
దర్శనము కారణము కొఠకపోయినను కారణముగా జెప్పుటవలన ను త్పేకు. 

వ్యజ్జుకమగు (ధువశబ్దమును! [బయోగించుట వలన నది వాచ్యము. 

సమానములు : 

- అవా ప్తతృ ప్రిభిః -అవాపా తృ ప్తి యై స్తే== అవా ప్రతృ_ప్తయః, తె 923 

= అవా ప్రతృప్తిభిః. 

అళవ్న వద్భిః వాన శక్నువ నః == అశక్నువ నః, తై ౪ ౯సృశక్నువద్చిః 

దివుభుక్త రవ తయా న. బహు భు. కవ _న్రః=బహుభు క్ర కవ న్తజః “బహు 

భు క్రవతాం భావః=బహుభు కవతా, తయా=-బహుభు క్రవ తయా. 

గని వ్యర్జానవుడ్జారావయః - వ్యజ్ఞానానాం పుజ్దాః = వ్యష్దాన పుజాః, వ్యష్ష 

పుష్టానాం రోజయః == వ్యజ్ఞనపుజ్ఞరాజయః. 

"భావము : 

మిక్కుటముగా భుజించుటవలన. శేషములేకుండా భుజింప నళక్తులగు 

. నితర జనులు బాకమాంసాది సాధకరాశుల నెట్టు విడచి పెట్టిరో, అట్రై వరునిపక్ష 

మునకు( జెందిన జనులును వడ్డించునట్టి యందగ తెలగు యువగులను (6 జూచుట 

చేతనే, తృ ప్రినొందినవా రగుటవలన, శాకమాంసారిపాధకరాశలపె రుచిని వీడి 

వాలం డి-క విడచి పెట్టిరి. ఇది తథ్యము. 1104; 

గో  పృథ(రకారేణిత శంసితాశయో 

ముదా యయోదాసి తాయాఒపి తాపితః, 

తతో నిరాశః పరిభావయ నరా 

మయే: తయా౬ఒతోషి సరోషయైవ నః. 105 

బి ల్ : పథ. కృ్చకారేజి కళంసి తాశయః, యువా-యయా-కిదాసి.తయా -ఆ పి. 

తాపితః_తతః_నిరాళః_ పరిభావయన్ -పరాగొ-ఆయే-తయా _ ఆత తోషి. 

స్ కోషయా. ఏవ_సః 
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అర్ధము: యయా=ఏ యువతిచే.  పృథ।కకారేజ్లితశంసితాశయః, పృథ్యక్ప 
. కొార=ూనానావిధములగు, ఇజ్లిత == చేష్టలచే, శంసిత =| పక టింప(బడిన, 

ఆశయః = అభ్మిపాయముగల్లిన యువా=-యువకు డొక్క_డ, ఉదాసి = 

ఉ తరరూపములై న యిజ్లితముల నొసంగనందువలన, ఉదాసి-= ఉదా 

పీన భావమును ( బొందింప(బడెనో, తయాపి=-ఆమెచేతను, అనగా 

రోషమువలన ననాదరణము చేయవలసినదై నను, నామెచేతనే, తాపితః = 

దుఃఖము నొందింపంబడెను. ఉ త్తరరూపములై న యిజ్షీత ముల నొసంగ 

నందువలన త నయిష్టము నెరవేరలేదను నె నై రాశ్యముతే మిక్కిలి దుఃఖితు( 

డా యెనని యర్థము, ఎవడు దేనియందు, జొదాసీన్యమును వహించునో, 

వాని కది,లభి ౨పకపోవుటవలన దుఃఖము-కలుగదు.'|పక్ళత మో ఆమెయం 

" -దౌదోసీన్యము వహించిన వానికిని 'యామెవలన. దుఃఖము కల్లింపబడినదని 
విరోధమును ““తయా=పి” అనునెడ నపిశబము సూచించుచున్నది. 
తతః = ఆయౌదాసీన్యము వలన, నిరాశః= ఆ మెను( బడయు విషయ 

మున నాశలేనట్టివా(డై, పరాం==మణిమొక దానిని, పరిభావయన్ == 

'ఇంగితాదులచే పలికించుచు ననగా ననురాగముతో( జూచుచు, సః== 
_ ఆయువకుండు, సనరోవషయా=రోషముతో( గూడిన, అనగా మజీయుక 

శ్రీని జూచుటవలన రోషముతో (గూడిన తయెవ == ఆ మొదటి 

స్రీ చేతనే, ఆఅతోషి == సంతోషము నొ. దింపుడెను. | రెండవ 

" వ్రీతేతం బొందీంప(బడలేదని యర్గము. అయే! = ఆశ్చర్యము, 

బౌదాసీవ్యమును గల్గించియ దుఃఖమును గల్లించినది. దోషముతో గూడి 
సంతోషమును 'గల్లించిన దను విరు ద్ధార్థమ: లకు రెంటికిని . సమావేశము 

ఆశ్చర్యకర మైనదని యర్థము. మొదటి యువతి యతనియిం. దనురాగము 

గల్లినదై నను జనుల యెదుట నిజ్లితాదును( జేయుట యయు క్రమను 

బుద్దిచే నా యువకుని కామె యుత్తరరూపముగా . నిజ్లితాదికము నొసంగ 

లేదు. అందువలన నా యుకకు(డు దుఃఖము. జెందెను. కాని యామె 

యొక్క. గూఢాభి పాయము నిత డెజటుంగక, యీమె నాయెడ ననురక్తు 
' రాలు కాదను నిశృయముతో మజియొక యువతి ననురాగముతో. 

_  జూచుచుండగా దానిని మొదటి యువతి చూచి రోషము చెందెను. 

“అతనురాగముతో( గూడిన యువతియే రోషముతోండను. గూకడినదగు” 
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వి: వ్యష్ణునపుజ్జుములను తినక వదలివేయటకు వడ్డించునట్టి సుందరీమణుల 
దర్శనము కారణము కాకపోయినను కారణముగా జెప్పుటవలన ను త్పేక్ష. 

, వైజ్ఞకమగు. _ధువళబ్దమును. బ్రయోగేంచుటా వలన నది వాచ్యము. 

0 ము లం ఇ , 

- అవా. వావరు పిభిః .అవాపా తృప్తి యై యె సే==ఆవా వా ప్తత్స ప్త ప్రయః, తై ః=౫ా 
లీ CC) wml టీ 

. అవకా: = న శక్షువన నః= అశక్ను వ నః కై కై: =అశక్కువద్భి 

నె వివుభు త్త కవ తయా. = బహు. భు క్రవ గోాబవుదు కవ "నక. జము లు 

_ మిక్కుటముగా భుజించుపవలన. శేషములేకుండా . భుజి_ప . 'నళక్తులగు. 

'నితర జనులు శాకమాంసాది సాధకరాజుల నెట్టు విడచి పెట్టిరో, అవే వరునిపక్ష 
మునకు. జెందిన జకులును వడ్డించునట్టి యందగ తెలగు యువ కలను 4 జూచుట 

చేతనే, తృ ప్రినొందినవా రగుటవలన, కాకమాంసారి సాధకరావలపై రుచిని వీడి 

జాసి దిన “క విడచి పెట్టిరి. ఇది తథ్యము. nlO4, 

ల్లో. పృథ గ్షకారేడేక కంసితాకయో. 

తతో నిరాళః పరిభావయ నరా. 

మయే: శయంలో. సరోవయైవ 3 సః. - 10 

ప. వి; న పృఠథ క్వకారేళ్ళే కళంసికాకయః, యవా-యయా- ఉదాసి.తయా- ఆపి. 

- తాపీతః-తతః-నిరాశ '-పరిభావయన్ -పరాగ్-అయే= తయా - అతోషి_ 

సరోవయా-ఏవంసః.... ౧|| 
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అర్థము: యయా=ఏ యువతిచే. పృథ[క్పకారేజ్లితశంసితాళయః, పృథ|క్ప 

కార=-నానావిధములగు, ఇజ్లీత = చేష్టలచే, శంసిత =|పక టింప(బడిన, 

అశయః = అభి పాయముగల్లిన యువా=ాయువకు డొక్
క_డ, ఉదాసీ= 

ఉ త్తరరూపములై న యిజ్లీతముల నొసంగనందువలన, ఉదాసి = ఉదా 

సీన భావమును( బొంది? ంప(బడెనో, తయాపి =-ఆమెచేతను, అనగా 

రోషమువలన ననాదరణ ము చేయవలసినదై నను, నామెచే
తనే, తాపితః = 

దుఃఖము నొందింప(బడెను. ఉఊత్తరరూపములై న యిజ్లిత ముల నొసంగ 

నందువలన తనయిష్టము నెరవేరలేదను నె నై రాశ్యముడే మిక్కిలి దుఃఖితు( 

డాయెనని యర్థము. ఎవడు దేనియందు, జౌదాసీన్యమును వహించునో, 

వాని కది లభిఎపకపోవుటవలన దుఃఖము-కలుగదు. (పకృతమో ఆమెయం 

-దౌరాసీన్యము వహించిన వానికిని 'యామెవలన, దుఃఖము కల్షింపబడినదని 

విరోధమును “తయా2పి” అనునెడ నపిశబ్దము సూచించుచున్నది. 

తతః=ఆయాౌదాసీన్యము వలన, నిరాశః== ఆమెను( బడయు విషయ 

మున నాశలేనట్టివా(డై., పరాం==మటీయొకదానిని, పరిభావయన్ = 

ఇంగితాదులచే పలికించుచు ననగా ననురాగముతో. జూచుచు, సః=ా 

ఆయువకుండు, సరోషయా=రోషముతో( గూడిన, అనగా మజీయొక 

ద్రీని జూదుటవలన రోషముతో (గూడిన తయెవ = ఆ మొదటి 

శ్రీ చేతనే, అతోషి == సంతోషము నొ.దింప(బడెను. _ రెండవ 
శ్రీచేతం బొందింప(బడలేదని యర్థము. ఆయే! == ఆశ్చర్యము. 

జాదాసీన్ణమును గల్గించియ దుఃఖమును గల్లించినది. దోషముతో గూడి 

సంత్ షమును( గల్లించినదను విరుద్ధార్థములకు రెంటికిని సమావేశము 

ఆశ్చర్యకర మైన దని యర్థము. మొదటి యువతి యతనియం దనురాగము 

గల్లినదై నను జనమల యెదుట నిజ్లీతాదు౬ను ( జేయుట యయు కమను 

బుద్ధిచే నా యువకుని కామె యుత్తరరూపముగా . నిజ్లీతాదికము నొసంగ 

లేదు. అందువలన నా యువకుడు దుఃఖము. జెందెను. కాని యామె 

యొక్క గూఢాభి పాయము నిత డెజటుంగక, యీమె నాయెడ ననురకు 
రాలు కాదను నిశ్స్పయముతో మటియొక యువతి ననురాగముతో ( 
జూచుచుండగా దానిని మొదటి యువతి చూచి రోషము చెందెను. 
“అనురాగముతో గూడిన యువతియే రోవముతోండను, గూగినదగు” 
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నను వ్యా ప్రిసింబట్టి యామె యొక్క దోషమును. చూచి యామెకు తన 

యందలి యనురాగము నూహించి సంతోషము. జెందె నని యరము. 
థి 

వృథ(కృతారే జ్లీతళంనితాళయః - పృథక్ పకారాః యేషాం తాని 

పృథ|క్పకారాణి, పృథ|క్పకారాణి చ తాని ఇజ్లీతాని చ=-పృథ|క్పకా 

రేజ్లితాని, పృథ క్చకారెజ్లితె శంసితః ఆశయః యేన సః =పృథ్యక్పకా 

రేజ్లితశంసి తాశయః,. | 

నిరాళోః_ నిగ్గతా ఆశా యస్మాత్సః నిరాశః. 

నరోవయా = రోషేణ సహ వర్తత ఇతి.సరోషా, తయా =సకోషయా. 

భావము: 

యువకు డొక్కడు మొదట నొక ప్ర్ని జూవి. పెక్కు విధములగు 

నిజ్లీతములతో తన యాశయము సూచించెను. కాని యామె యాతని యిజ్లీ 

తాదులకు బదులుగా తన యిజితములతో తన భావమును జూపక యాతని 

నుపేక్షించినది. ఆట్టు ఆ యువకుని పైన నాదరము వహించియు రోషముతో 

నామెయే యాతనిని సంతాపపజబినది. అనగా నా యువకు(డు చూపిన యిజ్లీ 

తాదులకు (పతీజ్లితాదులను( జూపనందువలన నాతనికి తనయిష్టము నెరవేరదను 

భయముచే దుఃఖము గల్లినది. ఎవడు దేనియందు నుదాసీనుడో, వానికి ఆది 

లభింపక పోయినను దుఃఖము కలుగదు. (పకృత మో, యామెయం దొదాసీన్య 

మును వహించినను నామెవలననే తనకు దుఃఖము గల్లినదనుట విరుద్ధము. ఈ 

విరోధమునే “తయాపి'' అనునెడ నపిశబ్దము సూచించుచున్నది. ఇతడు (6 

తొలుతటి యువతికలని యాదాసీన్యముచే హతాశుడై మణతిమొక యువతిని 

ఇజ్లీతాదులచే ననురాగయుక్తు(డై చూచుచుండగా నీతడు తనపై. గినుక 

వహించి రోషముతో(గూకిన తొలుతటి స్రీచేత సంతోషము నొందింపబడెను. 

ఇది యాశ్చర్య్శకరమైన విషయము. తొలత నౌదాసీన్యమును. గల్లించి 

యీమె యీతనికి దుఃఖమును గల్లించినది. ఆమెయే రోషము! జెంది 

యీోత ఏకి సంతోషమును గల్లించినది. ఆ విరుద్ధార్భమ లు రెండును నొకచోట 
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సమావేశ మగుటవలన నాశ్చర్యము అనగా పూర్వము ఆ శ్రీ యీ . యువకుని( 

గూర్చి. జనసమక్షమున (పతీజ్గితాదులచే భావ్మపకటనను”. శ జేయుట... యనుచిత 

మని. వానిని జేసి వీనిని ఆదరించలేదు. అందువలన. నీయవకుండు దుఃఖితు 

డాయెను. కాని యామైయొక గ్రా గూఢాభ్మిప్రాయమును, దెలిసికొనక, యీమె 

తన యెడ ననురక్త కురాల్లు కాద్దన్తి, నిశ నరకుని. మజియొక తెను నను 

డా FRE Se 'యక్లకాదలచే ఈ తన భావ పకల చేసినను: 

జనసమక్షమున నట్టు 'క్రేయట యనుచితమని భావించి యతనిని గూర్చి 

(పతీజ్లితాదులచే భావ[పకటనన( చేయక యాతని. "న్లుపేక్షించినది. “తర్వాత 

నామె తన్ను నుపేక్షించినందువలన నాయువకు(డు మజియొక స్రీని అను 

రాగముతో( జూడ( దొడగెను. దానిని. గాంచి యా తొలుతటి స్రీ రోషము 

చెందినది: ఆమె రోషమును యువకుడు గాంచి యామె తనయెడ ననురక్తు. 

రాలని (గ్రహించి సంతుష్టు( డాయినని సారము॥150॥ 

శో॥ పయఃస్మికా మణ్బపమణ్ణలామృ్బరా _ 
గా 

డె బ్ 

0 
GG జి 

పదం రుచే రోజ్యభుజాం భుజిక్రియా 
| (పియా బభూ వోజ్జ్వల కూరహారిణీ. 108 

వి. పయఃస్మితా మజ్ధపమబ్దలామృరా _వటాననేన్తుః-ప్పధులడ్డు క స్తనీ-పదం- 

రుచే? -భ్ జ్యభుజాం-భుజ్మికియా పియా -బభూవ -ఉజ్జ్వరి కూరవారిణీ. 

అర్థము: : పయఃస్మితా; పయః = ఉదకము లేదా పాలు స్మితా =చితునగవుగాం 

గిల్గినదియు, మణ్జపమణజ్ఞలా మృరా; _ మజ్జప=ా వై వర పక్షము నకుజెండిన 

జనులకు నా శ్రయములయొక మబ్బల =సమూహము అనగా వెన్నెల 

"సమూహము, అమృరా= =వ స్రముణా(గలదియ' వటాననేన్లుః; వట == 

పూర్వము. జెప్ప(బడిన పాలలో మినుపపి డితో నిర్మింపబడిన వడియము 
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“అనే, ఆననేన్లుః =ముఖచంy దునిగా( గలదియు,పృథులడ్డుక స్తస్వీవృథు = 
త “పెద్దవైన, ' లడ్డుక =లడ్డులనే, స్త ై న్తనవ సనములుగా( గలదియు రుచే 

 "అభిలావకు, ఆందమునకు, పదం == స్థానమైనదియు, ' ఉఊష్జ్వల 
.. కూరహారిణీ; ఉజ్జ్వల క భములగు, హరడకాకారులలే, హారిణీ = 

| మనోహరమైనదియ, హారముతో. గూడినదియునగు, 'భుజ్మి క్రియా 

మం భోజన క్రియ, భోజ్యభుజాంచాభో క్ర కలకును, భోగులకును, (పియా = 

శ తృ ప్తినిగూర్చునదిగను, పియురాలుగను, బభూవడాఆయెను. 

. - ఇచ్చట పాలను చిజునగవుతోడను, 'మజ్జపమజ్జలమును వస్త్రము 

తోడను, వడియములను మ౭దందనికోడన, లడ్డులను. స్తనముల, 

ah 

నయఃన్మీతా - పయః ఏవ స్మితం యస్యా స్పా-పయఃస్మితా. 
మజ్జవమజ్జలామ్బురా =  మజ్జపస్య. మజ్జలం. = మల్జుపమణ్జలం, మబ్బప 

మణ్జలం అమృరఠం యస్యాస్సాడామజ్జసమద్దలామృరా. 

వటాననోన్టు (ఆనన మేవ-ఇన్దుః== ఆననేన్దుః, వట ఏవ ఆననేనుః 
యస్యాస్సా ౨వటాననేన్ట 

ద 

ల _ లంట న్రలీ- పాం లడ్డుకావేవ స్తనౌ "యస్యా స్నా _పృథులడ్డు 

పా 

భ్యటనాం = అ భోజ్యం భుజ్జాత ఇతి = జరోజ్యము, శేషాం = = భోజ్య 

mm - భి 'ట్రోయా భుజిరితి కియాజా సియా. 
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భావము : 

ఇచ్చట రూపకముచే భోజన, క్రియను స్త్రీగా వర్ణించుచున్నాడు. “ఆ భోజన 

క్రియ యను యువతికి పాలు, చిజునగవుగను, వరపక్షపు జనుల ఆశయ 

సమూహమే వస్త్రముగను పాలతో-నుడికించిన మినప పిండితో. జేసిన "వడియ 

ములే ముఖచం]|దు(డుగను, పెద్దలడ్డులు రెండు. స్తనద్వయముగను, నున్నవై, 

రుచికిని, అందమునకును స్రానమైనదియు, శుభములగు శాకాదులచే మనోహర 

మైనదై ళోభించుచు భో క్తలను, భోగులను, సక్రమముగా. తృ ప్రిపఅచుచు, 
సంతోషపజచుచు నుండినది. 1;106॥ 

శో. చిరం యువాఒఒకూతశతై ౩ కృతార్గన 
శ్చిరం సరో షేజ్లీతయా చ నిర్దుతః, 
సృజన్ కరక్షొలనలీలయా ఒజ్ఞాలిం 

న్యషేచి కిజ్బ్చోద్విధుతామ్చుధారయా. 107 

+ వి. చిరం. యువా- ఆకూతగతై ః - కృతార్థనః- చిరం - సరోషే జత యా_ 

చ-నిర్ధుతః-సృజన్ - కరశాలనలీలయా- అష్టలిం- న్యషేచిం కిజ్ళొద్విధు 

తామ్భ్చుధారయా, 

అర్థము: చిరం=చాలకాలము వ్యాపించి, అకాత రై టింగు నిజ్లితము 

లచే, కృతార్థనః; కృత == చేయబడిన, అర్థనః=పార్థన కల్గినవాడై, 
(తతః తర్వాత) సరో షేజ్లితయా; సరోష = రోష మును. వ్య క కపజచు 

నట్టి, ఇణ్జితయా=యిజ్లితములుగల్లిన, యొక యువతిచే, నిద్ధతళ్చ == 
నిరాకరింప(బడీన వాడునైన, . యువా==ఓఒక యువకుడు, కరక్షాలన 

లీలయా; కర=చేతులను, శాలన=కడుగుటయను, లీలయా =నెపముచే, 

చిరం == చాలకాలము, ఆజ్ఞాలిం= దోసిలిని, -' సృజన్ = చేయుచు, ననగా 

జేతులు మోడ్చి చాలాకాలము (పార్థించుచు,. కిఖ్బద్విధుతామ్చుధారయా; 

కిష్చోత్ కొంచెము, విధుత =కదలింప(బడిన, అమ్బుధారయా= ఉదక 

ధారచే. ననగా నుదకధారను వదలించుట యను నెపముచే, న్యషేచి= 
తడుపంబడెను, ఇట్లు నీటితో , తడుపుటచే, నామెకు కోపశా న్ని గ బ్లినట్టు 

సూచితము. 



174 - శ్రీహర్ష నైషధము 

ఆహతళతళ లై *_ఆకూతానాం శతాని == ఆరూత శతాని, తై 122 ఆకూత 

శలై౩. 

కృతార్తనోః__కృతం, అరనం యేన సః ==కృతార్గ నః. 
థి థి థి 

నరో షేజ్లీతయా_రోవస్య ఇజ్లితం= రో షెబ్లితం, రోషేజ్లితేన నహ. 

వర్తత ఇతి=సరో షజ్లితా తయా=నరో షజితయా, 
కోరతాలనలీలయా._కరయో:ః కఇాలనం = కరశాలనం, కరక్షాలనమేవ - 

లీలా=కరక్షాలనలీలా, తయా =కరక్షాలనలీలయా, 

శ్రీత్సో ద్ని ధుతామ్బు ధాలయా _కిబ్చిత్ విధుతా = కిజ్బుడ్విధుతా, అక్సునః 

ధారా=ఆమ్బుధారా, కిళ్చిద్విధుతా చ. సా అమ్చుధారా చ =కిజ్చిద్వి 

ధుతామ్చుధారా, తయా=కి ఇ్చీద్విధుతామ్నుధారయా, 

భావము * 

ఒక యువకు(డు, ఒక యువతిని గూర్చి చాలకాలము ఆనేకములగు నా 

కూతలములచే( (బార్థించెను. తర్వాత నా యువతి రోష సూచకములగు నిజ్లిత 

ములతో( గూడినదై యతనిని( దిరస్కరించినది. అప్పు డా యువకుడు తన 
చేతులను క డుగుచున్నట్టు నటించుచున్నవా(డై చాలకాలము తన రెండు చేతులను 

దోసిలిగా6 గావించి (పార్థించుచుండగా నారోషము( జెందిన యువతి, తాను పోయు 

నట్టి నీటియొక్క ధారను( జెదరునట్టు చేసి యా చెదరిన జలముచే నాతని తడిపి 
తనకు కోప కాంతి యేర్చడినట్టు సూచించినది ॥10'/॥ 

శో న షడ్విధః షిజజనస్య భోజనే 
తథా యథా యౌవత విభ మోద్భవః, 

అపార శృజ్షార మయ: సమున్మిషన్ 

భృశం రససోష మధ త్త సమః, 108 

- వి న-షడ్విధః-షిబ్లజనస్య- భో జనే-తథా-యథా -యౌవత విభ మోద్భవః - 
రశ్శచ్షారమయః - సమున్మిషన్- భృళం-రసః _- తోషమ్- అధ త- 

~ 

ఇ 

స పమ. 
ల్ 

(E 
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అర్థము : షిబ్బ్దజనస్య = విటజనము యొక్క, భోజనే=భోజన సమయ మందు, 

షడ్విధః == ఆరు విధములుగల, అనగా, మధురామ్ల లవణ కటుకషాయ 

తి కభేధములు గల, రసః=--రసము, తథా=zాజఆ విధముగా, కోషం= 

సంతోషమును, నాఒధత్త = ఫోషింపలేదు, యథా=-ఏ విధముగా, 

యౌవతవి భయోద్భవః, యౌవత == యువతుల సమూహముయొక్క_, 

విభమ =విలాసనులచే, ఉద్భవః = ఉద్భవించి నదియు, భృశం =మిక్కిలి, 

సమున్మిషన్ == వర్ధిల్లిన; అపార శృంగార మయః; అపార = అపరిమిత ' 

మైన, శృంగారమయః= శృంగార రూపమైన, స ప్రమః= ఏడవదై న, 

ఆలజ్కారిక సమయ సిద్ధమైన శృంగార రసము,తోషం == సంతోషమును, 

అధ త్త =కల్గించినదో. 

సమాసములు : 

వడీంధ౭ - షట్ విధాః యస్య సః=షడిధః. 

వీశ్లజనోన్యం = షిజ ఏవ జనః= షిజజనః, తస్య = షిజ్ఞజనస్య, 

యౌవత బిభ 9మోద్భ్రవః _ యువతీనాం సమూహః == యౌవతం, 

యౌవతస్య వ్మిభమాః == యౌవతవిభమాః, యౌవతవి|భ మేభ్యః 
ఉద్భవః యస్య సః == యౌవతవి భమోద్భృవః,. 

అపార ళ్ళ ంగారమయః - అవిద్యమానం పారం యస్య సః==అపారః, 

శృజ్ఞారస్య వికారః= శృజ్ణారమయః, అపార శ్చాసౌ శృజ్లారమయశ్చ = 

అపారళ్ళజ్ఞారమయః. 

భావము : 

విటులు భోజనముచేయు సమయమందు మధురామ్షలవణ కటుకషాయ 

తిక్క భేదములచే నారుతెజంగులు గల్గిన పాకరససమూహ మంతటి (పీతిని( 

గల్లించలేదు. ఎంతటి, పతిని, యువతుల విలాసములచే నుద్భవించినద్దె యపార 

మగు శృజ్ఞార రూపమును ధరించి వర్ధమానమగు శృజ్ఞార మను, నేడవరసము 

గలించునో, ఆలజా)_రిక సమయసిదమగు నీ శృంగారరసము | పకృతకవికల్ప 
గ్ ల్ థి UL లి 

నచే షడసములలోనే యంతర్భవించును. 
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భావము 2. 

విటజనుల భోజనప జ్హ్హీయందు మధురాదిరూపములుగల యారు రసముల 
కంటెను, యువతుల విలాసముఐచే నుదృవించినపై మిక్కిలి వర్ధిల్లుచున్న ఆపార 
మైన శృజ్గ్ణారరూపమగు నేడవరసము మిక్కిలి సంతోషమును గల్లించినది 11081 

ల్లో, ముఖే నిధాయ (క్రముకం నలానుగై 
రథౌజ్జి పర్ణాలి రవేక్ష్య వృశ్చికం, 
దమార్చితాన్త్నర్ముఖవాస నిర్మితం 

భయానిలె 8 స్వ్మభమహాసితాఖిలె ౩, 10 

ప. వి. ముఖే. నిధాయ-_ (కముకం-నలానుగై 8. అథం జొక్లి _పర్ణాలిః-ఆవేక్ష్య- 
వృశ్చికం- దమార్చితా నర్ముఖవాసనిర్మితం- భయానిలై 8- స్వ్మభమహా 

సితాఖిలె 5. 
టా 

అర్థ ము;- అథ = చేతులు క డిగికొనిన పిదప, నలానుగె 8= నలునివెంబడీ జను. 

లచే, (క ముకం=వక్కపండు, ముఖే =- నోట, నిధాయ = ఉంచుకొని, 
దమార్చితా న్లర్ము ఖవాసనిర్మితం; దమ==దమునిచే, అర్పిత == ఈ యః 
బడిన, అన్లర్ముఖ== నోటిలోపల, వాస పరిమళించుటకై , నిర్మితం= 
నిర్మింపబడిన, వృశ్చికం == తేలుయొక్క_ ఆకారమువంటి యాకారముతో 
చుట్టబడిన తాంబూలమును, అవెక్య==చూచి, భయావిలై 8; భయ = 
తమ్ములగుట్టునను భయముచే, ఆవిలై ౩ కలతనొందినవారును, (కావు 
ననే) స్వభమహాసితాలిలై , స్య==తమయొక్క-, |భమ=-|భాంతిచే, 
హాసిత =నవ్వింప డిన, అఖీలై = అందటును( గల్లినవారిచే, పర్హాలిః = 
తమలపాకులవరుస , జూజ్జ్ = విడువ (బడినది. | 

నొలానుగి | - నల మనుగచ్చ గీతి== నలానుగాః, తే 8=నలానుగెః. 
దమార్శితాశ్హడ్భు ఖవాననిర్భితం _ దమేన ఆర్చితం == దయార్పితం,. 
ఆః, ముఖస్య == ఆ నర్యుఖం, ఆ స్తర్ముఖం వాసయతీతి == అ నర్ముఖ 
వాసం, ఆ న్తర్ముఖవా సేన నిర్మితం =అ న్తర్ముఖవాసనిర్మితం, దమార్చితం 
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'.. చ తత్ అ న్లర్ముఖవాసనిర్మితం చ==దమార్పితా నర్ముఖవాసనిర్మితం, 

తత్ ==దమార్చితా నర్ముఖవాసనిర్మితం. 

భయాబిలై ౪ - భయేన ఆవిలాః== భయావిలాః, తై ః== భయావిలై 8, 

న్ఫకభ్రమువోనీతాభిల్డె 8 - సేషాం (భమః = స్వభమః, స్వ భమేణ 

హోసితాః అఖిలాః యేషాం తే==స్వ భమహాసితాఖిలాః, 'లై.ః==స్వ 
(థ్రమహాసితాఖిలై 8. F 

భావము : 

భోజనము గావించి చేతులు కడుగుకొనినపిదప నలునికి _ సంబంధించిన 
పెండ్రిజనులు వక్కలను నోట నుంచుకొని దమయంతి సోదరుండగు, దముడు 

నోటిలోపల సువాసనను. గల్పించునట్టి లవంగములు, ఎలక్కా-యలు మున్నగు 

వానిచే నిర్మింప(బడినదై , వృశ్చికాకారమున( గానవచ్చునట్టి తాంబూలపు (ద్రవ్య 

ముల పొట్టము. గాంచి యది కుట్టునని భయము; జెందినవారై, .. తమ్మఖాంతిచే 

నందటిని నవ్వించినవారై 'తాంబూలమును వదలి పెట్టిరి. lO 

క్ల. అమీషు తథ్యానృతరత్నజాతయో 

ర్విదర్భరాట్ చారునితాంతచారుణోః, 

స్వయం .గృహాణై క మిహే త్యుదీర్యు తత్ 

ద్యయం దదొ శేషజిఘృక్షవే హసన్. 0 

ప .వి;-అమీషు -త థ్యాన్సృతరత్న జాత యోః- విదర్భరాట్ - చారునితా నచారుణోః = 

స్వయం-గృహాణ- ఏకమ్- ఇహ - ఇతి--ఉదీర్య - తద్ద్వయం-దధా= శేషబి 

ఘృక్షవె-హసన్... . 
.అర్హము: విదర్భరాట్ == విదర్భదేశ్మపభువైన భీమనృపాలు,డు, ' చారునీతోన్త 

. చారుణోక; చారు==[కమముగా'. రమ్యమైనదియు, నితా నచారుణోః == 

మిక్కిలిరమ్యమైనదియునను, ఇహవ ఇచ్చటనున్న, అనయోః షూ ఈ, 

తథ్యాన్నతరత్నజాతయోః; తథ్య=జసత్యములై నవియు, ఆనృత= 

12) 
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'అసత్యములై నవియునగు, రత్నజాతయోః =రత్న సమూహములకుమధ్య, 

ఎకం = ఒక్కదానిని, స్వయం == స్వయముగా, గృహాణ = |గహించుము, 

ఆమీషు== ఈవరునికి సంబంధించిన జనులమధ్య, ఇతి==ఇట్టు, ఉదీర్య 

= చెప్పి, శవజిఘృక్షవ్వే శేష == అసత్యమైన రత్నరాళినే, జిఘృ 
క్షవే==గహింవ(గోరినవానికై , హసన్ =నవ్వుచు ననగా నతనికి స్వకీ 
యమగు జ్ఞానము లేనందువలన హాస్యము. జేయుచు, ద్వయం = రెంటిని, 

అనగా సత్యాఒసత్యరత్నముల సమూహమును, దదౌ = ఇచ్చెను. 

త థధ్యాస్యతరతృ శాతయోః-తథ్యాని చ అనృతాని =త థ్యాన్ఫతాని, త థ్యా 
నృతాని చ తాని రత్నాని చ = తథ్యానృత రత్నాని,తథ్యానృతరత్నానాం 

' : జాలేజ=తభథ్యానృతరత్న జాతే, తయోః == త థ్యానృతరత్నజాత యో. 
చాటచితా న్హచాదణో _నితా నం చారు=-నితా న్రచారు, చారు చ నితాన్త 
చారు, చ=చారునితా నచారుణీ, తయో:==చారునితా న్రచారుణోః. 

కొద్దీ ప్రాయం తయోః ద్యయం ==తద్ద్వయం, తత్= తద్ద యమ్. 
లే వజీభ్ళు క్షవో_ | గహీతు మిచ్చుః == జిఘృతుః, శేషం బిఘృతుః = శేష 
జిఘృక్షుః. తస్మై శేషజిఘృక్ష వే, 

భావము : 

ఆ విదర్భరాజు ఆసలు రత్నములను, నకలు రత్నములను రెండు 
రాసులుగా. బోసి యారత్నరాసులకో ఎవరు కోరినదానిని వారే స్వయముగా 
తీసికొను డని వరునిపక్షపుజనుల మధ్య చెప్పెను. అప్పుడు నకలు రత్న 
ములు, అసలు రత్నములకందెను మిక్కిలి కాంతితో మెజయుచుండగా వానినే 
తీసికొన గోరినవానిని, రత్నజ్ఞానము లేనందువలన హాస్యము జేయుచు, నారెండు 
రకషులైన రత్నముఐను వాని కొసంగను. ఆం చసత్యరత్న ములను వినోదము 
కొజకును, సత్యరత్న ముల నచిత్యముకొఅకు నిచ్చెను ॥110॥ 
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న. ఇతి ద్వికృత్వః శుచి మిష భోజినాం 
0 6 

దినాని తేషాం కతిచి న్ముదా యయుః, 

ద్విరషసంవత్సరవారసునరీ 
లు ౧ 

పరీష్టిభి స్తుష్టి ముపేయుషాం నిశి. ll 

ప. వి, ఇతి - ద్వికృత్వః - పచిమిష్టభోజినాం _ దినాని = లేషాం=కలి చిత్ = 

ఉ పేయుషాం-నిశి. 

అర్థము: ఇతి =2ఇవ్విధముగా , ద్వికృత్వః = రెండుమాలులు, అనగా,పగలు,రా|తి, 

పచిమిష్టభోజినాం, _శుచి==పరిశుద్ధమును, మిష్ట. == మధురమునగు 

లడ్డు మున్నగు వానిని, భోజినాం=-భుజించునట్టి, (తథా = అక్ర) నిశి 

' "= కార్మాతియందు, ద్విరష్టసంవత్సరవార సుందరీ పరిష్టిభిః; ద్విరష్ట = 

రెంటిచే గుణించిన ఎనికిదియగు ననగా పదునాజు సంవత్సరముల 
వయస్సుగల్లిన, వారసుందరీ = వేశ్యలయొక్క-, పరీష్టిభిః =పరిచర్యల చే, 
తుష్టిం = పితిని, ఊఉ పేయుషాం= పొందుచున్న, తేషాం=ఆ నలునికి 6 

mw జెందిన జనులకు, కతిచిత్ =కొన్ని, దినాని =దినములు, ముదా=సంతో 

. షముతో, యయుః =క డచినవి. 

." ణబిమిప్ప జోదీనాం _ శుచి చ తత్ మిష్టం చ =2శుచిమిష్టం, 'శుచిమిష్టరి 

'భుష్టాత ఇతి = శుచిమిష్టభోజినః, తేషాం == పచిమిష్టభోబినాం. 

ద్భాలన్హ సంవత్సర వారనున్లరీ వరీవ్చీ భిః-ద్వి ర్లుణితా అష్టా =ద్విర హ్రీ, 
ద్విర షా సంవత్సరాః యాసాం తాః== ద్విరష్టసంవత్సరాః, ద్విరష్టసంవ 

తృరాశ్చ తాః వారసున్గర్యశ్చ = ద్విరష్ట సంవత్సరవారసున్దర్యః, 

ద్విరష్ట సంవత్సర వారసుందరీ ణాం పరిష్టయః =ద్విరష్ట. సంవత్సరవార 

సుందరీ పరీష్టయః, తాభిః = ద్విర ష్ట సంవత్సరవారసుందరీ పరీష్టిభిః. 



180 0 శ్రీహర్ష నైషధము 

భావము ': 

_ఇవ్విధముగా పగలును ర్యాతియు రెండు మాటులు, పరిశుద్ధ మును, 

మధురము నగు నాహారమును భుజించుచు ర్మాతులయందు పదునాజు సం 
వత్సరముల వయస్సు కల్లిన వేశ్యల శు శూషలతో సంతోషమును. ట్ వెందుచున్న 

నలపక్షపు జనులు కొన్ని 'దినములను సంతోషముగా. గడపిరి. ॥111॥ . 

=. ల్లోః ఉవాస వైదర్శ్భ గృహేషు పజ్బుషా 
రా అక 

నిశా; కృశాజీం పరిణీయ తాం నలః, 

౫... అథ (ప్రతసై నిషధాన్ సహాఒనయా 

రథేన వార్షయ గృహీతర శ్శినా. | 112 

ప, ఏ. ఉవాస-వై వై దర్భగృహేమ.- పజ్బుషాః-నిశాః- కృశాజీం- పరిజీయ-తాం- 

._ నలః-అథ-_ ప్రతసే స-నిషధాన్ -సహ-ఆనయా ౬ రథేన = వార్గేయగృహీత 

_-రశ్మినా. 

అర్థము: నలః== నలమహారాజు, కృశాజీం == సన్ననిమేను గల్లిన, తాం= ఆ 

దమయంతిని, పరిణీయ=పెండ్రాడి, వై నై దర్భగ్భ హేషుజాఖీముని 
భవనములయందు, పక్వాషాః=- ఐదారు, నిశా$ః==రా|తులు, ఉపవాస = 

నివసించెను, అథ = తర్వాత నేడవ దినమున, అనయా సహ== ఈదమ 

యంతితోడ, వార్జేయ గృహీకతరక్మినా; వార్టయ = వార్టయ, డను పేరు 

= గల పారథితే, గృహీత= పట్టుకొనంబడిన, రళ్ళినా=ాపగ్గములు గల్గిన, 

రథేన ూరథముచే, నిషధాన్ =నిష ధదేశములను గుణించి, పతపే= = 
బయలుదేరెను, 

సమాసములు : 

వె దర్భోగ్భ హాటు - విదర్భాణాం రాజా=ావై దర్భః, వై దర్భ్శస్య 
గ్భహోః = వై దర్భగ్భహాః, తేషు వై దర్భగృహేష, 
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. వత్సావా౭- పల్బా వా షడ్ వా== పల్బాషాః, తాః=పక్చాషాః, 

కృశాజీం - కృళ మజ్జం యస్యా స్పా=కృకశాజ్లీ, తాండాకృశాట్ణిం, 

వార్లేయగ్భహీతలోళ్ళి నా = వృ ష్టైః అపత్యం పుమాన్ ==వ్వాయః, 
టె టై సళ్ళని 

ళు 
. 

వార్షయేన గృహితాః రశ్యయః యస్య సూడాబార్జేయగ్శహీతర్మిః 

తేన. = =ావార్జయగృహీతర కినా, 

భావము : 2 బుక్ 

.నలమహారా జా దమయంతిని పెండ్రియాడి భీమరాజు భవనములయందు 

నై దొరుర్యాతు లుండెను. పిదప “ నేడవదినమునందు దమయంతిని. 'దోడ్కొలని, 

వాస్టేయండు సారథిగా గల్గిన రథముతో నిషధదేశమును! గూర్చి బయలుదేరి 

వెళ్ళెను 11124. 

లో పరస్య. న (స్పష్టు మిమా మధి(కియా 

(పియా శిశుః [పాంశు రసా వితి (బ్రువన్ | 

రథే సభై మీం స్వయ మధ్యరూరుహత్ 
న తత్ కిలా శిక దిమాం జనేకీతః. బ్ 113 

పె.వి:. పరస్య-న-|స్పముమ-ఇమామ్-అధి| కియా - (పీయా_శికుః య [పాంశుః- 

అసౌ-ఇతి- బువన్ -రథ-సః-భై మీం ల స్వయం - అధ్యరూరు హత్ న. 

తత్ -కిల-అ్బీ క్షత్_-ఇమాం-జనేక్షి తః. 

అర్థము: పరస్యడానాకంచె భిన్నమైన పురుషునకు, ఇమాం = పతి వతయగు 

నీదమయంతిని, [స్పష్తుంచా తొకుటకు, అధి క్రియా = అ అధికా రమ, నై 

లేదు, పియా==|పియురాలై న దమయంతి, శిశుః=ా బాలిక యశగా 

. కుబుచనిది, ఆసౌ== ఈరథము,|పాంశుః=ఎత్తె నది, (కావున) తానుగనే 
౫. “రథము నెక్కజాలదు,ఇతి== ఇట్లు, బువన్  కిల=ా చెప్పుచున్నాడో 

ష్ యనునట్లు, . సః==ఆ నలుడు స్వయం =తానుగనే, భె మీం= 

9. దమయ గి "నిని, రథే == రథమునందు, . ఆధ్యరూరుహత్ = (ఆమెయొక.. 

des శరీరసృర్శను. గో) ఎక్కింబెను. కిన్తుడా కాని, తత్ జా అపుడు, 
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జనేక్షీతస్సన్ =జనులచే చూడ(బడినవా(డై , ఇమాం == ఈదమయం౭ తిని, 

నాన్చి కృత్ == ఆలింగ నము గా వింపలేదు. 

వొనోజ్లీల?ఎ జనై రీక్షితః==జనేక్షేతః.. 

భానము : 

'పకివతయగు నీదమయంతని నాకంటె నితరు డెవ్వడును 'స్పృశింప 

నర్ష (డు కాడు. |పియురాల్రై న యాదమయంతి చిన్నది ,కుజు చనిది, రథము ఎత్తెనది 

కొన దానిని, దానెక్కు( జాలదు అని చెప్పుచున్నాడో యనునట్లు, నలుడు. "తానే 

యాదమయ$ఆతిని నామెయొక్క. శరీరస్పర్శను, గోడచున్నాడో. యనునట్లు 

రథము నెక్కించెను. కాని,ఆ సమయమందు జనులు చూచుచుండుటచే నామెను( 

గొగలించుకొనలేదు.॥1 181 

శ్లో, ఇతి స్మరః శ్నీఘమతి శ్చకార తం 
(ae) 

వధూజ్బు రోమాజ్చాభరేణ కర్క శౌ, 

స్టలిష్యతి స్నిగ్గతనుః (పియా దియం. 

(మదీయసీ పీడన ఖీరుదోర్యుగాత్. క్రీ 

ప వి. ఇతి..స్మరః-శీ[ఘుమతిః __చకార-తం-వధూం-చ-_రోమాబ్బుభ రేణ - 
కర్క-శౌ _స్థరివ్యతి య స్నిగ్ధతనుః- [పియాత్ = ఇయం = [మదీయ సీ-- 

పీడనభీరు దోర్యుగాత్. 

ఆర్థము: స్నిగ్ధతనుః =నును పైన యొడలు గల్లిన, | మదీయసీ =మిక్కిలిమె తనెన 

ఇయం=ా ఈదమయంతి, పీడనభీరుదోర్యుగాత్; పీడన = పట్టుకొనుటచే, 
దేవాము  నలుగుటవలన,భీరు = భయమునొందిన, దోర్యుగాత్ = = 
బాహువుల జంట గల్గిన, (ప్రియాత్ = పియుడై న నలునుండీ ,స్థలిష్యతి == 
డా రిపడ ను, ఇగి = అను కారణమువరిన కీ ఘమతిః =సమయస్సూ ర్రితో rere 
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గూడిన బుద్ధి గల్గిన, స్మరః == మన్మథు(డు, తం == ఆనలుని, వధూం 

"చ= నమయంతిని, రోమాజభరేణ; రోమాజ్బ = పులక ములయుక ్క-, 

భరేణ== సమూహముచే,కర్క-శౌ = కఠిన స్పర్శగలవారుగ ,చకార = 

వి. ఇచ్చట వీరిబువురి రోమాజ్వ్బాములు ఒండొరుల శరీర స్పర్శవలన( గల్లి 

నవి. కాని యవి దమయంతి జారిపడకుండ నుండుటకై. యేర్చడినవని 

చెప్పుటవలన నుత్వేక్ష. 

లీఘమతిఃం శీఘా మతిః యస్య సః=శీ ఘమతిః ' 

రోయాడ్చాభోరేణ. రోమాక్వానాం భరః = రోమాజ్బభరః, తేన 

రోమాబ్బుభ రేణ, 

న్నీగ్ధతనుః- సిగ్గా తనుః యస్యా స్వా=స్నీగ్ధతనుః. 

(మబేయనీ -అత్యంతం మృద్వీ== (మదీయసీ. 

వీడ నభీదుదోడ్యు గాల్ - పీడనాత్ భీరు== పీడ సభీరు, దో షోర్యుగం == 

దోర్యుగం, కీడన భీరు దోర్యుగం యస్య స = పీడనభీరుదోర్యుగః, 

తస్మాత్ == పీడనభీరుదోర్యుగాత్ 

శే 

భావము : 

నునుపును మృమవునునగు శరీరముగల యీ దమయంతిని నలుండు 

తన రెండు భుజములతో డను( బట్టుకొనెను, ఆమె శరీరము నునుపుగను మృదు 

వుగను నుండుటవలన నామె యా బాహువులనుండి జారిపడవచ్చును. అందు 

వలన నామెను బాహువులతో గట్టిగా పట్టుకొనవలయ్యును. అట్టు గట్టిగా బట్టు 

కొనినచో నాపట్టువలని బాధను నామెయొక్క_ స్నిగ్గకోమల శరీరము భరింప౬ 

జాలదను భయముతో, నలు(డు, ఆమెను వదలుగనే పట్టుకొనెను. కాని అట్లు 

పట్టుకొనుటవలన నామె జారిపడవచ్చునను భయముతో సమయస్స్ఫూ ర్రిగల మన్మ 

థు(డు వారిజువురి శరీరములయందును( బులకములను( గల్లించి యా శరీరముల 

లోన, నునుపృతథమ్లు(. దొలగించి గట్టిపజచి జారనట్టు చేసెనని భావము. ॥114॥ 
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శో తథా కి మాజన్మ నిజా జ్క-వర్టితాం 
య వ. 

_దహిత్య పుత్రీం పితరౌ వి -షేదతుః, 

విసృజ్య తౌ తం దుహితుః పతిం యథా 

వినతతాలక్షగు ణీభవద్దుణమ్. 115 

ప, వి, తదా-కిమ్-ఆజన్మ -నిజాజ్కవర్ధితాం - [పహిత్య - పు[తీం = పితర = 

విషేదతుః 8-విసృజ్యు-లా తె=ఎత౦-దుహితు?=పడిం. యథా= వినీతతాలక్షగుణీ 

భవద్దుణమ్, 

ఆర్థము: పితరౌ ==తల్రిదండులు, ఆజన్మ = పుట్టినది మొదలు, నిజాజ్క-వర్ధితాం, 
నిజ== తమదై న, అజ్క_ = ఒడియందు, వర్టీతాం = పెంచబడిన, 

ప్మశ్రీం=పుర్రికను, ప్రపాత్య= ప్రయాణము, జేయంచి ,తథా= ఆవిధముగా, 

షేదతుః కింాదుఃఖించిరా "మేమి? అనగా దుఃఖింపలేదని యర్థము. 
యథా=ఏ విధముగా, తౌ==ఆ దమయంతియొక్క_ 'తల్రిదం(డులు, 
వినీత తాలక్షగుణీభవద్దుణం; ఏనీతతా =వినయస ంపదచే, లక్షగుణీభవత్ 
గుణం = లక్షగుణములుగా నేర్పడు శౌర్యాది గుణములు గల్గిన, 

దుహితుః --- కుమా ర్రెకు, పతిం = భర్తయైన, తం==ఆ నలుని, 

విసృజ్య=-వదలి, విషేదతుః==-దుఃఖము నొందిరి. పుతికయొక- 

వియాగమున కంటెను గుణశాలియగు నల్లుని తోటి వియోగము వారికి 
మిక్కిలి దుఃఖకరముగా నుండినదని యర్థము. 

ఆజన్యు -జన్మనః ఆరభ్య = ఆజన్మ, 

నివొద్యావర్థితాం-నిజౌ చతొ అజా చ=నిజాజ, నిజాజ్ర_యోాః 
వర్ణితా=-నిజాజ్బ.వర్ణిా, తామ= నిజాజ్కవర్ధితాం. 

వీళలరౌ. మాతా చ పితా చ=ా పితరౌ. 

నిలేలోతాలశగుదోభవద్డుణం- వినీతస్య భావః వినీతతా, 'ఆలవాః 
నా గుణాః భవ న్లః లక్షగుడేభవ న నః వినీతతయా లక్ష గుణీభవ న న్గః= 
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ee 'వినీతతాలక్షగుణీభవ నః, వినీతతాలక్ష గుణీభవ నః గుణాః యస్య సా 

విసీతతాలక్ష గుణీభవద్గుణః, తమ్ == విసీతతాలక్ష గుణీభ వద్దుణమ్. 

భావము , 

దమయంతియొక త ల్రిదం[డ్రులు, ఆమె పుట్టినది మొదలు తమ యొడు 

లయం“దుంచుకొని' పెంచిన పుతికయగు నామెను భర్తయొక్క_ యింటికి, 

1బయాణము చేయించి యట్టు దుఃఖపడలేదు. ఎట్టనగా -వినయసంపదచే లక్షలుగా 

నేర్పడిన శౌర్యాది గుణములు గల్గిన యానలుని విడచిపెట్టినపుడు ఎంత దుఃఖ 

పడీరో?' అనగా పుతికతోటి వియోగమున కంచెను గుణశాలియైన యల్లుని 

తోటి వియోగము వారికి మిక్కిలి విషాదమును( గల్లించినదని భావము. ॥115॥ 

శో, నిజా దన్నువజ్య స .మణలావధేః. 
గం డ 

నలం నివృతే* చటులాపతాం గతః, 

తడాగకల్లోల ఇవానిలం తటాతీ 

ధృతా౬ఒనతి ర్వ్యావవృకే విదర్భరాట్. 116 

ప. వి. నిజాత్ - అను. వజ్య-సః-మ జలావ ధెః-నలం -నివృత్తా = చటులాపతాం - 

గతః-తడాగక ల్లోలః-ఇ వ_అనిలం_తటాత్ - ధృతానతిః - వ్యావవృతే - 

విదర్భరాట్ . 

అర్థము: నలం=ూ నలమహారాజును, అను! వజ్య = వెంట(బోయి (సాగనంపి), 

నివృతౌ = మజలివచ్చు సమయమందు, చటులాపతాం, చటు==[పియ 

వాక్యమును, లాపతాం = పలుకుటను, గతః==పొందిన, సః=జ, 

విదర్భరాట్ == విదర్శ్భ[పభు వై.న భీమరాజు, ధృతాసతిః, ధృత=ా 

స్వీకరింపబడిన, ఆనతిః === నలుని నమసా్యారముగలవాండై ; అనిలం = 

గాలిని, అను వజ్య = వెంటనడచి, చటులాపతాం; ,. చటుల" చంచలము 

లైన, ఆవతాం=ఉదకమును కలియు డుటను, గతః = పొందిన, 

తడాగకలోలః, తడాగ ౫౫ కొలసియొక్క_, కల్లోల == గొప్ప 
౮౮. రా 

తరంగము, ధృతానతిః, ధృత = పొండంబడ్లిన, ఆనతిః = గట్టుతోటి 
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. యొరిపిడివలన వంగుట గల్లినదై, తటాదివ =గ ట్టునుండి యెట్లో యట్లు, 

నిజాత్ = తనదైన, మజణ్బలావధేః== రాష్ట్రపు చెల్లయొక. యంచుల 

నుండి, వ్యావవృతే == మజలెను. 

సమాసములు : 

మజ్డలావధే 8-మణ్జలస్య అవధిః =మణ్బలావధిః, తస్మాత్ =మణ్జలావధేః | 

చభులానతాం- చటు, లపతీతి=-చటులాపః, చటులాపస్య భావః= 

చటులాపతా, తాం == చటులాపతాం. 

వక్షా సరమున-చటులాః ఆపః యస్య సః=చటులాపః, చటులాపస్య 

భావః చటులాపతా, తాం==చటులాపతాం. 

తోడౌగకలోలః- తడాగస్య కల్లోలః == తడాగక ల్లోలః. 

దృతా౬౭ఒనళిః-ధృతా అనతిః యేన నః వ ధృతా౬ ఒనతిః, 

కావము : 

నలుని వెంబడించి కొంతదూరము అతనిని సాగనంపి తిరిగివచ్చు 

సమయమున, (చటులాపత్వమును] చటుల స:భాషణమును, ననగా చమతాా-ర 

యుక్త సంభాషణను ను గావించిన యాభీమరాజు, నలునుండి నమస్కారము 

గెకొనినవాడై ( ధృతానతియె, వాయువును వెంబడించి చటులాపత్యమును ) 

చంచ.మగు జలమును క లియుండుటను పొంది నట్టి యనగా గాలిచేం గదలింప. 

బడినట్టి కొలనియొక్క_ గొప్పకెరబము (ధృతానళియె,) గట్టున కొరయుటచేం 

7 ల్లినట్టి వంగుట గల్లినదై తీరపదేశము నుండియో యనునట్టు తన రాష్ట్రపు 
'చెల్పయొక్క_ యంచునుండి మజలెను. ॥116॥ 

లో పితా౬౬త్మనః పుణ్య మనాపదః క్షమా 

ధనం మన స్తుష్టి రథాఒవీలం నలః, 

అతః పరం పుుతి ! న కోఒపి కేఒ హామి 

త్యుద(శు రేష వ్యసృజ న్నిజౌర సీమ, 117 
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ప. వి. పితా_ఆత్మనః-పుణ్యమ్-ఆనాపదః-క్షమా-౭ధనం - మనః స్తుష్షిః - అథ అలీ 

' లం-నలః-అతః-పరం-పు|తి -న.కః-అపి' = తే_అహమ్ ఇతి = ఉద శః 

ఏషః-వ్యసృజత్ -నిజౌరసీ ౨. 0 

' అర్థము: పుతి ఓ పు|తికా ! ఆత్మనః = = - నీయొక్క. ప్రణ్యం=ాపుజ్యమే, 

పీతా = తండి, ఏల యనగా నత(డు హితమును( జేయును, ఆహిత 

మును వారించును. క్షమాః = ఓర్పులు, అనాపదః = ఆపదలను 

వారించునవి, మనసున్దిఓ= = మనస్సునందలి సంతోషమే అనగా తృ పి పియే, 

ధనం= ధనము, అథ = పిదప, అతః=వీనికంటె, పరం = మజఖి 

యొకటి, కిం= ఏమి? (బహు == అధికము, వచ్చి == చెప్పుదును) అఖి 

లం=-ఇప్పుడు చెప్ప(బడినదియు, చెప్ప(బడనిదియు నగున దంతయు, 

నలః=నలు(డే (నీకు సర్వస్వము) అతః ఈ నలునికంటె, అన్యత్ = 

మటియొకటి, నడాలేదు. అహం తుడూనేనో, తవ=ానీకు, కోఒపి= 

ఎవ్యడనో ! అనగా సంబంధము లేనివా(శను, ఇతిా ఇట్లు (ఉకార=ా 

చెప్పి) ఏషః= ఈ ధభీము(డు, ఉద శః = పైకి బొంగిన కన్నీరు గల 

వా(డై, నిజాంచతనదగు, జౌరసీం వాపు తికను, వ్యసృజత్ = విస 

ర్జించెను. అనగా పు|తికకు వీడో లొసంగెనని యర్థము. 

అనావదః = న విద్య స్త నే ఆపదః యాభ్య సా స్తాః= అనాపదః. 

మనను వః = మనసః తుష్టః మనసుష్టః. 

డద (వ; ఉద్ద తాని అ|శూణి యస్య సః ఉద కః 

నిజౌరనీం _ ఉరసా నిర్మితా==జొరసీ, నిజా చ సా జొరసీచ- నిజా 
రసీ, తాం=నిజారసీం. 

భావము : 

క్రీ బిడ్డా! నీయొక్క పుణ్యఫలమే తండి, యన(బడును. ఏ యనగా, 

దండి హితము( జేయును. ఆహితమును ఛారించును, ఓర్చులు ఆపదలను 
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సివారించును. మనస్స ప్రియే ధనము. ఇక చెప్పవలసిన దేమియన్నది ? 

నలుడే నీకు సర్వస్వము. ఆతడే నీవు కోరిన దొసగును. నేను ఎవ్యకనో ! 

నాతో నీకు సంబంధము లేదు. ఇట్లు చెప్పి, భీముడు పొంగివచ్చు కన్నీరు 

గలవాడై తన పు|తికకు వీడో లొసంగెను. 117 

శో. (ప్రియః (పియెకాచరణా చ్చిరేణ తాం 

య రా 
పితుః స్మర ని మచికిత్స దాధిషు, 

ఛశామ సోఒ౬మ్బావిరహౌర్వపావక 8 

నతు పియ(గపేమమహో మ్చుధావపి. 118 

.వి. [పియః-(పియైకా చరణాత్ -చిరేణ-తాం-పితుః-స్మర స్తీమ్-అచికిత్సత్ - 

ఆధిషు - శశామ-సః - అమ్బావిరహౌర్యపావక ః- న_తు. పీయ పేమ 

 మహామ్బుధౌ-ఆపి. 

అర్థము. 'పియః== పీయు(డైన నలు(డు, |పియెకాదరణాక్ = కేవలము 

(పీకిని( గల్లించు చు వ్యవహార మువలన ననగా దుఃఖమును దొలగించుటకై , 

మనస్సునకు [పసాదమును( గల్లించు వ్యవహారమును( జేసి, పితుః = 

తం|డిని, స్మర స్తీ ౨=స్మరించుచున్న, తం|డికె కో కించుచున్న, తాం 

ఆదమయంతిని, విశేణ = బహుకాలముగా, ఆధిషమ=ా తం| డితోటి యెడ. 

బాటువలని, దుఃఖముల విషయమున, అచికిత్సత్ = చికిత్స చేసెను 

తు=-కాని, సః=-ఆ, అమా ఏరహౌర్యపావక ౪; అమ్బా ==తల్లితో టి, 

విరహ -- విరహమువలన, గల్గిన, జొర్యపావక ః = బడబాగ్ని, [పెయ 

[పేమ మహామ్భుధావపి = |ప్రియ(తగు నలుని యనురాగసాగరమందును 

న శశామ=ా నల్హార లేదు. కన్యలకు తం|డి యందలి అనురాగ ముక ౦టెను 

తల్లులయందిలి యసురాగమే యధికము. కాన తల్లి ఎడబాఫు. మిక్కిలి 

సాధ్యమగాక యుండినదని యర్థము. 

సమాసములు : 

(విటై కాచర శాక్ =| పియమేవ== పియైకం, |పియెక స్య ఆచరణాత్ = 

| పీయెకాచరణాగ్, 
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అమ్బూబిల్పౌల్ఫ్ళంపొవక౭-అమృయా విరహః =అమ్బావిరహః, అమ్బా 

వీఠఈహ ఏవ జార్యపావక ౩ = అమ్బావిర హౌర్యపావక 8, 

(నీయ పేమమవోమ్ముదౌ _ పియస్య [పేమ=పియ్మపేమ, (పియ 
[పేమైవ మహామ్చుధిః == పియ్మపేమమహామ్బుధిః, తస్మిన్ = పియ 

[పేమ మహామ్బుధాౌ. 

భావము : 

నలుడు (పతిని కల్గించు వనులచే ననగా మనస్సునకు. (బసన్నతను, 

గల్లించు పనులను గావించి, తండికై దుఃఖించు దమయంతిని చాల కాలమునకు 

నూరటపజబెను. కాసి యా యతిదుస సృహమగు తల్రితోటి వియోగ మువలని 

దుఃఖమను బడబాగ్ని నలానురాగసము[ దమందును చల్హారలేదు. కన్యలకు 

తం డియందలి యనురాగముకంటెను తల్రియందలి యనురాగ మధికము. కాన 

తల్లితో టి విరహదుఃఖము శమింపలేదని యాశయము ॥118॥ 

శో, అసౌ మహీభృ దృహుధాతుమణితఃః 
oe) Ga 

తయా నిజోపత్యకయేవ కామపి 
భువా కుర జ్లేక్షణద _న్రిచారయోః 

బభార ళోభాం కృతపాద నేవయా. 119 

ప. వీ. అసౌ- మహీభృత్- బహుధాతుమణ్జితః- తయా- నిజోపత్యకయా- ఇవ- 
కామ్- ఆపీ-భువా-కురబ్లేక్షణద న్తిచారయోః - బభార - శోభాం-కృతపాద 
సేవయా, 

అర్థ ము:- బహుధాతుమజ్ధిత,  బహుధాతు ౫ బంగారము మున న్నగు పెక్కు 
ధాతువులచే మజ్జీతః 8 = తఆలజ్టారింప(బడిన వాడును,పక్షాంతరమున=, ఆయా 
ధాతువులయొక గనులతో ( కూడినదియునగు,అసౌ ఈ ,మహీభ్ళత్ = = 
నలమహారాజు ( (పర్వతము), కుర జ్లైక్షణద సిచారయోః, కురబ్లేక్ష ణ = 
జింక కగ్నులవంటి కన్నులు, పకా | సరయున- నింకలయొక దృష్షై, 
ద నిచారయోః = గజగమనమువంటి న నడక, పషో నరమున- ఏనుగుల 
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నడక అను నీ రెంటికిని, భువా=-స్థానమైన అనగా జింకకన్నులవంటి 
కన్నులకును, గజగమనమువంటి గమనమునకును అ|శయమైన మృగాక్షి 

తోడను, గజగామినితోడను, పతా న్రరమున మృగములు గజములు 

అక్కడ నుండుటవలన వాని దృష్టికిని నడకకును స్థానమైనదియ, కృత 
పాదసేవయా; కృత చేయబడిన, పాదసే వయా- - పాద? సివగల్లిన, 

ఆనగా పతిపాదశే సవగల్లిన, పకా నరమున- కృతపాదసే గవయ్యా; కృత = 

చేయబడిన, పాద=-| పత్యంత పర్యతములయొక  , సేవయా=సాన్ని 

ధ్యము గల్గిన, అట్టి, నిజోపత్యక యేవ, నిజ---తనదగు, ఉపత్యకయా 

ఇన=- పర్యత సమీపభూమిచేతనో యనునట్లు, తయా=ఆ దమయ నిచే 

కోమపి == అనిర్వాచ్యమెన, కోభాం= శోభను, బభార = ధరించెను. 

మహీభ్భ త్ మహీం బిభ ర్రీతి-.మహిభృత్ . 

దివుధా తుముణ్జీతః-_ బహవశ్చ తే ధాతవశ్చ = బహుధాతవః, బహు 

ధాతుభిః మళ్చితః = బహుధా తుమణ్జితః. 

నిటో న వల్ళ తయా. నిజా చ సా ఉపత్యకా చ= నిజ పత్యకా, తయా = 

నిజో పత్యకయా. 

కరొజోక్షజద గ్రిచారోయో?- కురజ్జస్య ఈక్షణ మివ ఈక్ష్షణం=కుర జై 

క్షణం, కురజ్వస్య ఈక్షణం =కురబ్లెక్షణం, ద నిన ఇవ చారః =ద నిచారః, 

ద న్సినాం చారం దన్ని చారః, కురజ్లేక్షణం చ, ద ్రచారళ్చ =కురట్లిషణ 
ద న్రిచారౌ, తయోః= కురజ్లేక్షణద ని నిచారయోః. 
కృతపాధసేవయా - పాదయోః సేవా పాదే శేవా, పాదానాంసేవా=ా 

పాద సేవా, కృతా పాదసేవా యయా సా==కృతపాదసేవా, తయా 

క్నతపాద సేవయా. 

భావము : 

ఈ నలుడు, బంగారు మున్నగువానిచే నిర్మింప(బడిన యాభరణములతో 

నలంక రింపంబడినవాడు. పర్వత మో బంగారు మున్నగువాని గనులతో నలంకరింప 

బడినది. మజియు నీనలమహారాజును , ఈపర్వతమును, జింకక న్నులవంటి కన్నుల 



షోడళ సర్గ 191 

కును, జింక యొక్క కన్నులకును, గజగమనము వంటి గమనమునకును, 

గజముల సం చారమునకును నాశ్రయమెనదియు, పతిపాదసేవ చేసినదియు, 

[పత్యన్త పర్వతముల సాన్నిధ్యము గలదియునగు పర్వకాసన్న భూమివలెనున్న 

యాదమయంతిచే ననిర్వాచ్యమగు శోభను ధరించెను. దమయంతి బింక కన్నుల 

వంటి కన్నులుగలది, గజగమనమువంటి గమనము కల్గినది. కాన కుర బ్లెక్షణ 

దన్సిచారయైనది. పర్యత ముయొక్క. ఆసన్నభూమియైన యుపత్యకయు బింకల 

దృష్టులకును, గజసంచారము నకు స్థానమైనందువలన నదియు కురజ్గక్షణద ని 

చారములకు స్థానమైనది. మణియు నాదమయంతి పతిపాదసేవ చేయటచేత 

కృతపాదే సివ మైనది. ఉపత్యకయు (పత్య న పర్వతసాన్నిధ్య ముచే కృతపాద 

సేవయెనది. ఇట్టి యుపత్యకవంటి దమయంతితో పర్వతము వంటి నలుడు 

అపూర్వ శోభను. జెందెనని యాశయము. ॥119॥ 

శ్లో. తచదేకతానస్య నృపస్య రక్షితుం 
చిరోఢయా భావ మివాత్యని (శ్రియా, 
విహాయ సాపత్న్య మర్ష భీమజా 
సమ్మగ్రతద్వాజ్భోతపూ ర్తివృ తిభిః. 119 

గల 
పా -విహాయ.సా త్న్యం-అర్ఞో - భీమజా- సమగ తద్వాక్న్చిత పూరి 

ఏల. 

ప, వి, తదేకతానస్య య నృపస్య- రక్షితుం- చిరోఢయా-భావమ్ - ఇవ-ఆత్మని - 

ప 

అర్థము: చిరోఢయా; చిర--చాలా కాలమునుండి, ఊఢయా == ధరింపబడిన 
దియు, వివాహము చేయబడినదియును, శ్రయాడారాజ్యలక్షిచే, తదే 
కతానస్య, తదేక -- ఆ దమయంతి యందే, తానస్య = ఆన క్రి 
గల్లిన, నృపస్య = నలునియొక్క, భావ=ా మన్ నోవృ తి తిని ననగా నను 
రాగమును, ఆత్మని స్వవిషయమున, రక్షితుమివ _- సరపజచు 
కొనుటకో యనునట్లు, సాపత్న్యం == సవతి పగను, విహాయ _ = వదలి, 
భీమజా= =దమయంతి, సమ్మగ తద్వాంఛితపూ ర్తి రి వృత్తి తిభిః; సమ్మగ= = 
అన్నిరకములై న, తద్యాంఛిత =ఆమె కోరికలను, పూ రి పూరించుట 
యందలి, వృత్తి త్రీభిః : = వ్యాపారములచే, ఆరజ్జి = రంజబింప(బడినది. 
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పతి|వతలగు స్రీలు భ రలయొక్క- మనస్సు రంజిల్ల (జేయటకు సవతు 

లను(గూడ సేవింతురు. 

సమాసములు : 

త దేోళతానన్య = తస్యా మేకతానః = తదేకతానః, తస్య = తదేక 

తానస్య, 

బిరో థయా - చిరాత్ పడా చిరోఢా, తయా=చిరోఢయా 

సావళ్ళ్య్యావ్ _సమానః పతిః యస్యా స్పా=సపత్నీ, సపత్నా్యాః భావః= 

సాపత్న్యం, తత్ -సాపత్న్యం. . 
బీమజణా _ భీమా జ్ఞాయత ఇతి== థీమజా. 

నమ్యగళద్యాత్చాత భ్రూ ర్తి వే శ్ర తిఖి8 తస్యాః వాఖ్బితాని= తద్వాబ్సో 

తాని, సమ్మగాణి చ తాని 'తద్య్వాజ్సాతాని చ = సమ్మగతద్వాళ్ళొతాని, 

సమ్మగతద్వాజ్ళొతానాం పూ ర్తిః ప సమ[గతద్వాజ్ళోతపూ ర్రిః, సమ 

[గ తద్వాళ్భొితపూరి రేవ వృ తిః యేషాం తే--సమ[గతద్వాజ్చిత 

పూర్తి వృతయః, తాభి8=-సమ/గ తద్వాజ్బోత పూర్తి వృ త్రిభిః, 

భావము : 

రాజ్యలక్ష్మీ చిరకాలమునుండి నలునిచే వహింపబడినదియు, పెండ్లి 

యాడబడినదీయునై యుండినది. ఆ రాజ్యలక్ష్మీ, నలుడు దమయంతిని పరిణయ 

మాడుట వలన నామె, యారాజ్యలక్షికి సవతియినది. ఆ రాజ్యలవ్మీ నలు 

నకు తన యెడ ననురాగము స్థిరపడుటకై , సవతతనపు పగను మాని దమ 
యంతికి వలసిన సర్వ విధములగు కోరికలను, తీర్చుచు నలుని యెప్పు బడ 

యుటకై యాదమయంతిని రంజింపజేయుచుండినది. పతిహృదయమును రంజిల్రి 

జేయుటకై పత్మివతలు సవతులను, గూడ సేవింతురు. 120 

లో, మసారమాలావలితోరణా౦ పురీం 

నిజా ద్వియోగాదివ లమ్బితాలకాం, 

దదర్శ పశ్యామివ నై నె షధః పథా 

దీ కము లాల 0 | మధథా(శితో దవక ము న్నక రమ 8. [ప్లే 
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ప, వి: మసారమాలావలితోర ణాం-పురీం -నిజాత్- వియోగాత్-ఇవ- లమ్బితాల 

కాం-దదర్శ- పశ్యామ్- ఇవ నై షధః- పథాం-అథ-- ఆ|్రశితొ ద్గీ9వకం-= 

ఉన్నతై క=గృదాశి, 

అర్థము: అథ ==పిదప, మసారమాలావలితోరణాం - మసారమాలా = ఇందనీల 

. మాలలయొక్క, అవలి==పంక్ష్తుతే, తోరణాం= వెలుపలి ద్యారముల 

యందు గలడి యనగా నిం దనీలమణులచే నలంకరింప( బడిన తోర 

ణముగలదియు, (కావుననే) నిజాత్ =తనదై న, వియోగాత్ = ఎడబాపు' 

వలన ననగా నలుని విరహమువలన,  లమ్బితాలకాం, (దువ్వుట 

మున్నగు సంస్కారములు లేనందువలన) లమ్బిత =|వేలాడు ,అలకాం= 

ముంగురులుగలదియో  యనున ట్రున్నదియు, ఉన్నతై$ = ఎత్తెన, 

గృ హెః= మేడలచే, ఆ శితోద్గింవకం, ఆ (శిత == అవలంబింప( బడిన; 

ఉద్గంవకం యథా తథా== మెడను నిక్కించినట్టుగా, పథాం== నలు(డు 

వచ్చెడు మార్గములను, పశ్యామివ == =చూచునదియో యనునట్టున్న, 

పురీం పట్టణమును, దదర్శ= చూచెను. 

ముసారమాలానలితోరణాం__._. మసారాణాం మాలాః=ామసారమాలాః, 
మసారమాలానా మావలిః=-మసారమాలావలిః, మసారమాలావలిః 

తోరణేమ యస్యా స్సా =మసారమాలావలితోరణా, తాం=ా మసాళఠ 

మాలావలితోరణాం. 

లబ్బి తాలకొం-._లమ్బితాః ఆలకాః యస్యా స్వా =లమ్బి తాలకా,తాం= 

లమ్బితాలకాం. 

వళ్యాం__పళ్యతీతి = పశ్యా, తాం=ాపశ్యాం. 

అ[తోద్గీ )వకోం __ఉత్ధితా చ సా గీవా చ= ఉద్దీ9వా, ఉద్లీ)వె వ 

ఉద్దీ)వికా, ఆ శితా ఊద్దీ9వికా యస్మిన్ కర్మణి తద్యథా భవతి తథా == 

ఆ కితో దీరివకం. 

18) 
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భావము : 

ఇవ్వీధ ముగా దమయంతి నూరడించిన పిదప నలు(డు, ఇం|దనీలమణుల 

మాలతో శోధించు బహిర్వారములు గలదియె, నలుని వియోగముచే జారిపోయిన 

కురులు గలదియో యనున ట్టున్నదియును, ఎత్తైన మేడలతో మెడను నిక్కించి 

నలు(డు వచ్చెడి మార్గములను చూచుచున్నట్టున్న తనపట్టణమును చూచెను, 

అనగా | పోషితభ ర్హృక తన తలను దువ్వుకొనక భ ర్తవచ్చెడి మార్గముల నెట్టు 

చూచుచుండునో, అటై యా పట్టణమును చూచుచుండినదని యాశయము ॥121॥ 

శో పురీం నిరీక్ష్య న్య మనా మనాగితి 

(ప్రియాయ భెమ్యా నిభృతం విసర్జితః, 

యయౌ కటాకః సహసా నివ ర్తినా 

తదీక్షణే నార్గపథే సమాగమము. 122 

ప. వి. పురీం-నిరీక్షక-అన్యమనాః-మనాక్ -ఇతి-| పియాయ- భై మ్యా-నిభృతం-- 
విసర్జితః- యయౌ. కటాక్షః- సహసా. నివ రినా-తదీక్షణేన-అర్ధపథే- 

సమాగమామ్. | 

ఆర్థము:- పురీం==ఆ పట్టణమును, నిరీక్ష్య=-చూచి, మనాక్ ==కొంచెము 

'అన్యమనాః; అన్య==ఇతర విషయములయందు లగ్నమెన, మనాః= 

మనస్సు గల్గినవాడు (తనకాంతు( డని ఆలోచించి) భ్రైమ్యా=-దమ 

యంతిచే, (ప్రియాయ=నలునికై , నిభృతం =గూఢ ముగా, విసర్జితః=ా 

పంపబడిన, కటాక్షః=ాకడకన్ను, సహసా=ావెంటనే, నివర్తినా= 
మజలించుచున్న అనగా దమయంతి. జూచుటకై విషయా న్తర మునుండి 

దృష్టిని మఠలించుచున్న, తదీక్షణేన; తత్ --ఆ నలుని యొక్క, ఈత 

బేన == దృష్టితో, అర్ధపథే==సగము [తోవయందు, సమాగమం: 

సంయోగమును, యయౌ ==పొందెను. దమయంతి లజ్ఞాతిశయమువలన 

నలుని యెదుట యాతనిముఖమును( చూడజాలలేదు. ఆ నలు(డు పట్టణ 

మును జూచుటిచే నన్యమనస్సును( గల్లినట్టుగా వివేచించి తన కడ 

కన్నును నతనివై పృ (పసరింపజేసెను. ఆప్పుడే నలుడుకూడ తన 
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సంపదతో, సనాథఃవకూడిన, మధుః=- వసంతుడు, కమెణ=ావరు 

సగా, మిలితై ౩== ఒకచోట, గలసిన, కుతూహలోతై ,.8, కుతూహల = 

మధుపానమువలని యానందమున, ఉత, = జా త్సుక్యముగల్లిన, 

పతా న్రరమున, దమయ నితో గూడిన నలుని జూచుటకై పట్టుదలతోడను, 

నాశ్చర్యముతోడను, ఉతై 8 జొ త్ఫుక్యమును( బొందిన, అలిభిరివ=2 

తుమ్మెదలవలె, నగ రధృతై 8; నగర పట్టణమందు, ధృత్రై సంర 

క్షణ కె కైయున్న, అమాత్యరతై షః: =మ ని) శేవులతోడ, పథి = =నగరమార్గ 

మందు, సమియాయ ౫ కల సెను. 

సోగరొధ్భల్లై *. నగరే ధృతాః==నగరధృతాః, తై ౩=-నగరధ్యృతై =. 

_వనుమ(ియా--కుసుమస్య థ్రీః =కుసుమథ్రీః, తయా =కుసుమ శ్రియా. 
(కోవుమిలిల్లై 8-| క్రమేణ మిలితాః =| కమమిలితాః,తై_ =| క్రమమిలితైె . 

వతూవాలోత్లై ౭ కుతూహలాయ ఊత్కాః కు తూహలోత్కాః, 

తెః=కుతూవాలోతై గ్రాకిం 

భావము : 

ఇట్లు నగ రదర్శనమును, గావించిన పిదప నానలు(డు భార్యతో (డ 

మనోహరుడై' పువ్చలక్ష్మితో. గూడిన వసంతుడువలె [క్రమముగ నొకచోట 

కలసినవియును, మధుపానమందలి కుతూహలము కొజకు నౌత్సుక్యముగలవియు 

నగు తేనెటీగలవలె నున్నవారును, నగరరక్షణమునకై పట్టణమందే యున్న 

వారును నగు మం|తి పుంగవులతో రాజమార్గమునందు కలసెను. 128 

nn 

FAR కియదపి కథయన్ స్వవృ త్తజాతం 

శ్రవణ కుతూహల చజ్బులేషు తేషు, 

కియదపి నిజదెశవృ త్త మేభ్యః 

(శవణపథం స నయన్ పురీర వివేశ. 124 



షోడశ సర్గ 
197 

. వి. కియత్ -అపి- కథయన్ .స్వవృ త్త తజాతం = శవణకుతూహలచజ్బాలేష- 

తేషు-కియర్ = అపి- నిజదేశవృత్త తమ్= ఏభ్యః- (శవణపథం ౨ సం-నయన్ = 

పురీం- వివేశ, 

అర్థము: సః== ఆనలు(డు, [శవణకుతూహలచజ్బలేషు; వణ న్యయంవక 

వృత్తాంతమును వినుటకు కోరికతో, చంచలేష==ఆసక్ష్తులై న, తేషా 

మంతుల విషయమున, స్వవృత్తజాతం; స్వవ=తనదగు, వృత్త త=సమాో 

_ చారము యొక్క; జాతం == సమూహమును, ఇం|దాదులకు తాను దూత్య 

మును వపాంచుటమున్నగు ముఖ్యవిషయములను; కియేదపి== కొంచెము, 

కథయన్ = వర్ణించుచు, తథా == అర్ద, నిజదేశవృ త త్రం=ాతీనదేళ 

సమాచారమును, వభ ఈ మం|తుల నుండి, కియదపి =-కోరణెము, 

 _గ్రవణపథం=కర్ణమార్గమును, నయన్ = పొండించుచు అనగా వినుచు, 

పురీం = నగరమును, వివేశ = = పవేశించెను, 

న్థ్వవ్భ ల త వాతం-స్వస్య వృతాని = స్వవృతాని, న్వవృత్తానాం : జాతం= 

స్యవృ తజాతం= తత్, స్వవృత్త తజాతం. 

(కవణవతూవొలబకా లేవు- (శవణే కుతూహలం =-|శవణకుతూ హలం, 

[శవణకుతూహలే “చబ్బులాః == శవణకుతూహలచజ్బులాః, తేషు = 

[శవణకుతూ హలచళ్బలేష, 

నిజదోళవ్బ ల తే 0--నిజ శ్చాసె దేశళ్చ =నిజదేళః, నిజదేశస్య వృ.త్తం == 

నిజదేశవృత్త తం, | 

(కోవోణనథం- (శ వణయోః పన్థాః =| శ వణపథః, తం=ా గ్ర వణపథం, 

భావము : 

ఆ నలమహూూజు స్వయంవర వృత్తాంతమును వినుటయందు, . ఆస డి 

గల్లిన మం తులకు, ఇ) దానులకై' తాను దూక్య ్యము వహించుట మున్నగు వ ముఖ్య 
విషయములను కొంచెము చెప్పుచు, ఆ విధముగనే, తన దేశ వృతా.తము 
మం|తులవలన కొద్దిగా వినుచు నగరమును? (బవేశించెను. 11 వ4॥ 
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33 అథ పథి పథి లాజై రాత్మనో బాహువ ల్లీ 

ముకులకులసకులై్యైః పూజయన్యో జయేతి, 

కితిపతి ముపనేము సం దధానా జనానా 

మమృతజలమృణాలీసౌకుమార్యః కుమార్యః. 1 

ప, వి. అథ _పథి-పథి-లాజై ౯-ఆత్మనః-బా హువల్తీముకులకులసకులై $ః - పూజ 

! య న్యః-జయ-ఇతి_ క్షీ తిపతిమ్ - ఉపనేముః-తం-దధానాః - జనానామ్ 

అమృతజలమృణాలీ సౌకుమార గః-కుమార (9. 

అర్థము; అథ == నగరమును బవేశించిన పిదప, పథి పథి == | పతిమార్గమ 
నందును, అమృతజలమృణాలీ సొకుమార్యః; అమృతజల = అమృ 

తోదకమునందలి, మృణాలీ == == తామరతీగ వంటి సౌకుమార్యః == 

మృదుత్వము గల్గిన, కుమార్యః==యువతులు అనగా వివాహము జేసి 
కొనని స్త్రీలు, అత్మనః = తమయొక్క_, బాహువల్తీముకులకులసకుల్రై $ః; 

బాహువర్తీ = భుజములనెడి తీగెలయొక్కు, ముకులకుల == మొగ్గల 

సమూహములతో, సకులె | = సమానములై న, లాజై 8 = బొరుగులచే, 

జయ=ా-జయింపుము, ఇతి==-అస, జయ శబ్ర పూర్వకముగా, పూజ 

యన్యః సత్యః = పూజించుచున్నవారై., జనానాం == జనులమధ్య, 

తం==ఆ, శీతిపతిం = నలమహోరాజును, ఉపనేముః=-కొని యాడిరి 

లేదా సుతించిరి. 

బావఖవల్సీమవలవలనవలై ఫ్ర 8- బాహన ఏవ వల్ష్యః వా బాహువల్ట్యః, 

బాహువల్తీనాం ముకులాః = బా హువల్లీ ముక: లాః, బా హువల్రీముకులానాం 

కులం=బాహువల్తీమకులకులం, బాహువల్తీ ముకులకులేన సకుల్యం యేషాం 

తే =బా హువల్టీ ముకులకులసకుల్యాః , తై ౩= బాహువల్రీ ముకులకులసకులై $ః. 

అమ్మ తజలమృ శాలీనౌ వమార్యో 8 - అమృత మేవ జలం= అమృత జలం, 

ఆమృతజలస్య మృణాల్యః = అమృత జలమృ ణాల్యః, అమృతజలమృణా 

లీనాం సౌకుమార్యమివ సౌకుమార్యం య యాసాం తాః =అము త జలమృణాలీ 

సౌకుమార్యః, 



మోడళ సర్గ. 198 
భావము : 

ఆ నలమహారాజు నగర పవేశ ము( గావించిన వెనుక, (తోవలయందడు 

నమృతంపు సబ జెరిగిన తామరతీగెలవంటి మెత్తందనముగల యవివాహితలగు 

కన్యకలు, తమ తమ భుజము లనెడి తీగలయందలి మొగ్గల సమూహమునకు 

సమానమురె, న బొరుగులచే '““విజయు(డవు కమ్మని” జయశబ్దపూర్వక ముగా 

సపర్య( జేయుచు, జనులమధ్య ౧ నా నలమహారా
జు. నభినందించిరి.. 11201 

శో. అభినవ దమయ స్తీ ౩ కా న్రి జాలావలోక. 

పవణపురపురస్టీ) వ క్రచన్దాాన్వయే
న, ల 

నిఖిలనగర ూధాట్టావలీచ న్రుశాలాః 

క్షణమివ నిజసంజ్ఞాం సాన్వయా 
మన్వభూవన్. 126 

ప...వి. అభినవ దమయన్తి కాని జాలావలోక పవణపురపురస్థీ) వ కిచన్హ్రా 

- న్వయేన- _నిభిలనగర సొధాట్టావలీ చన్ద్రశాలాః -క్షణమ్ -
 -ఇవ- నిజసంజ్ఞాం 

సాన్వయామ్- -అన్యభూవన్ . . 

ఆర్థము. 'అభినవదమయంతీ కాంతి వాలావలోక ప్రవణపురపుర స్రీ వకిచ
ం[దా 

న్వయేన, అభినవ ==అప్పుడే వచ్చిన, దమయ
 స్తీ=దమయంతియొక |, 

కౌ చం అవలోక = చూచుటయందు, [సపవణ=ా
 

ఆస క్రిగల్లిన, రపురస్థ్ర = = నగరన్రీలయొక ్మ-, వ కqచన్ల)= 

ముఖం దుయెక్ష. అన్వయేన = =సంబంధముచే, నిఖిలనగరసౌధాట్టావ ల
్రీ 

చం[దళాలాః; నిఖిం=సమ స్త సములై న, నగర =పురమందలి, సౌధ = 

మేడల పెని, అట్టావలీ = శై పె మిద్దెల వరుసల యందున్న, చన్ద్రశాలాః 
=శిరో 

. గృహములు, 'క్షణమివ = వై _ కబకాలము, అనగా నా ముఖచం1దుల 

సంబంధ మున్నంతవరకును, నిజసంజ్ఞాం = చం[దశాలయను, త
మ 

పేరును, సాన్యయాం= ఆర్థయు క్ర కముగా ననగా “చం దానాం కాలా " 

అని చందులకు సంబంధించిన శాల యను విధముగా,  అన్వభూవన్ = ద 

అనుభవించినవి, * 



అభినవ దోముయ స్రీ కొని శాలావలోత (పవోజల్రురి శ్రరల్జి 9 ED) 

తన్దా రన్న యేన అభినవా చసా దమయన్తీ చ == అభినవ దమ 

యన్తీ, అభినవదమయ న్హాః కొన్హ్తయః=ాఅభినవ దమయ స్తీ 
కాన్తయః, అభినవదమయ నీకా స్తీనాం జాలం == అభినవ దమయ నీ 
కాన్తిజాలం, అభినవ దమయ స్తీ కా నిజాలస్య అవలోకః = అభినవ 

దమయ కాని జాలావలోకః, అభినవ దమయ స కా న్లిజాలావలో కే 

పవణాః=ా అభినవ దమయ స్తీ కాన్లి జాలావలోక , పవణాః, పురస్య 
పురన్ధ్యిః = పురపుర న్ధ్యిః, అభినవ దమయ స్రీ కాన్తి జాలావలోక 

[పవణాశ్చ తాః పుర పుర న్ధ్యశ్చ == అభినవదమయ స్తీ కా న్లిజాలావలోక 

(పవణ, పుర పురన్ధ్య్యః, అభినవ దమయ స్రీ కా న్రిజాలావలోక [(పవణ 

పుర పురస్థ్రణాం వక్షా౨జ్యేవ చన్చా9ః== అభినవ దమయ స్రీ కాని 

జాలావలోక (పవణ పుర పురం ధీ వ కంచం దాః, అభినవ దమయ స్తీ 

కోసి జాలావలోక (పవణపుర పురస్ట? వ క్త్ర౦చరదాణా మన్యయః = 

అధినవ దమయ సీ కాని జాలావలో క [పవణ పుర పురస్ట వక 

చన్లాన్వయః, తేన = ఆభినవ దమయ నీ కాని చన్హాగివలోక [పవణ 

పుర పురస్థ్ర వక్త్రం చన్దాాన్వయే న. 

శిఖిల నగర నౌధాట్టావలీ చన్ద్ర) కాలా? ఎ నగరస్య సౌధాఃజా“గర 

సౌధాః, నగరసౌధేమ ఆట్టాః == నగర సౌధాట్టాః, నగర సౌధాట్టానా 
మావల్యః= నగర సౌధాట్టావల్యః, నిఖిలాశ్స తాః నగర సౌధాట్రా 

వల్యశ్చ=ానిఖిల నగర సౌధాట్టావల్యః నిఖిల నగర సౌధాట్టావలీష 

చక శాలరాః=నిఖిల నగర సౌధాట్టావలీ చన్ద్రశాలాః. 

నిజనంజ్లాం -నిజాచ సా సంజ్ఞా చవ నిజసంజ్ఞా, తాం= ” జసంజ్ఞాం. 

సొన్నరయాం య అన్వయేన సహితా==సాన్యయా. తాం సాన్యయాం. 

భావము : 

(కొత్తగా వచ్చిన దమయ న్లియొక్క సౌందర్భరా)2( జూమప కె 

యాస కులగు నగరీ అందుకు మేడపై కట్ట(బడిన చం దశాలల నెక 



యుండిరి. ఆ చం|దశాలలయం దుండి వారు ఆమెను జూమచుండిరి:, "వారు, 

ఆ విధముగా నా చం|దశాలలయం దుండుటవలన వారి ముఖచం|[ద సంబంధము 

వాని కేర్పడి యాచం|దశాలలకు ఆ పేర్లు చం[దులయొక్క_ శాలిలని - “సార్థకము 

లై నవి. అనగా వారి ముఖములే యందు చం|దులై , అవి యుండుటచే “వానికి 

చందశాలలను పేపను సార్థకము ; గావించినవని యాళయము[ 126 

శో నిషధనృపముఖేనుశ్రీసుధాం సౌధవాతా 
౧ (oe 

య నవివరగరశ్కిశేణినాలోపనీతారి, 

పప్ప రతుల పిపాసాపాంచులత్యోపరాగా . 

న్యఖిల పురపుర స్ట్రీ నే త్రనీలోత్సలాని, శబరీ 

. నిషధనృపముఖిన్గుశ్రీసుధాం = సౌధవాతాయనవివరగరళ్ళీ [శేణినా 

లోపనీతాం = పపుః = ఆతుల పిపాసా పాంశులత్వోపరాగాని = అఖిల 

పురపుర్య్ర న్మేతనీలోత్పలాని, . 

ర్న ల్ 

ఆర్థము:- అ తులపిపాసాపాంచలత్వోపరాగాని; అతుల సాటిలేని, పిపాసా = 

దాహముచే ననగా చూడ(గోరికచే,  పాంపలత్వడాకాల వ్యమువలన అనగా 

పరపురుషుని. చూచుటయందలి పట్టుదలవలని పాఫవాసన కల్గియుండుటచే 

(కావుననే) ఉపరాగ = దుర్నీ తికల్లిన, అఖిలపురపురస్థి న్మేతనీలోత్ప 

లాని, అభఖిల=-సకలురై న, పురపురస్ట్రి= పుర న్రీలయొక్క , నేత 

నీలోత్సలాని=-కన్ను లనెడి కలువలు, సౌధవాతాయన వివరగ రశ్మి శేణి 

నాలోపనీతాః, సౌధ= మేడలయొక్క_, వాతాయన: == గవాక్షముల 

యందలి, వివర==రం ధమ లను, గ == పొందునట్టి,' రశ్మి =న్మేత 

కాంతులయొక్క-, (శేణి = వరుసయనెడి, నాల రం ధములు గల నల్ల 
కాలువలకాడలచే, ఉపనీతాం -- తేండిన అశగా న్మేతసమీపమును 

పొందింపబడిన, నిషధనృపముఖిన్న శ్రీసుధాం, నిషధనృప = నిషధ 

_పభువగు నలునియొక్క, ముఖేన్లు = ముఖచదుని యొక్క, శ్రీ 

సుధాంజశోభయను నమృతమును, పపుఃజాపానము' గోవించినవి, 



202 శ్రీహర్ష నైషధము 

నివధన్భృ వములే ందు(బ్రీనుధాం _ నిషధానాం నృపః = నిషధనృపః, 

ముఖ మేవ ఇన్హ్లుః == ముఖేన్దుః, నిషధనృపస్య ముఖేన్దుః = నిషధనృపము 
భేన్దుః, నిషధనృప ముఖేన్హోః (శ్రీః= నిషదనృపముఖేన్గుశ్రీః =, _ నిషధ 

నృపముఖేన్లుశ్రీరేవ సుధా = నిషధనృపముఖేన్దు శ్రీసుధా, తాం== 
నిషధనృపముఖిన్దుశ్రీసుధాం. 

నొధవాతాయనవివర గరళ్ళీ శో జీనాలోవనీతాం - సౌధానాం వాతాయ 

నాని = సౌధవాతాయనాసి, సౌధవాతాయనానాం వివరాః==సౌధవాతా 

యనవివరాః, సౌధవాతాయనవివరాత్ గచ్చ స్రీతి = సొధవాతాయనవి 

వరగాః, సౌధవాతాయనవివరగాళ్చ తే రశ్మయశ్చ = సొధవాతాయన 

వివరగరశ్మ యః, సౌధ వాతాయనవివఠరగరశ్మీనాం | శేణిః =సొధవాతాయన 

వివరగరశ్శ్మి|శేణిః == సౌధవాతాయనవివరగ రశ్మి శేణిరేవ నాలః=సౌధ 

వాతాయనవీవరగరళ్శి | శేణినాలః, సౌధవాతాయనవివరగరళ్మి| శేణినాలేన 

ఉపనీతా= సౌధవాతాయన వివరగరక్క్మి| శేణినాలోపనీతా, తాం=ా సౌధ 

._ వాతాయనవివరగరశ్శ్మి (శేణినాలోపనీతాం. లం. 
అతు లవీివొనాపొంచలత్నోంవరాగాజో - పాతు మిచ్చా = పిపాసా, 

అతులా చ సా పిపాసా చ=అతులపిపాసా, పాంశులస్య భావః =ఫాంశు 

లత్వం, అతులపిపాసయా పొంశులత్వం, అతులపిపాసాపాంసులత్వం, 

అ తులపిపాసాపాంశులత్వేన ఉపరాగః యేషాం తాని = అఆతులపిపాసా 

పాంకులత్ఫోపరాగాణి. 

. అఖిలవ్రరవుర్య్థా నో (తశీలోత్సలాని _ పుఠస్య పురన్ధ్యుః = పుర పుర 

నః, అఖిలాశ్చ తాః పురపురన్ధ్యుశ్చ = అఖి పురపుర నకి, నేతాణ్యేవ 

నీలోత్సలాని=నే| త నీలో త్సలాని, ఆఖిలపురపుర స్టీగనే తాణ్యేవ నీలోత్స 

లాసి అఖిల పురపుర స్టీనే తసీలోత్సలాని. 

భావము : 

ఆతి పబలమైన పానేచృచేత ననగా నితరుఎను జూడవలయుననుం 
గోరికచే, ననగా పరపురుషదర్శనేచ్ళచే పాపవాసన నొంది, దుర్వ్యుసనమువల న 
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నల్ఫబారిన ఆనగ రమందలి స్రీలందజియొక్క- కన్నులనెడి కలువ పూలు. మేడల 

గవాక్నముల రం[ధములనుండి (పవెశించు వారి నే|తకిరణములనెడి రం|భములతో( 

గూడిన కలువకాడల |శేణియను గొట్టములచే. దేబడిన యనగా నే తసమీప 

మును€ బొందింపంబడిన, నలుని ముఖకోభయను నమృతమును పానము గావించి 

నవి. అనగా నాన్ర్రీలనే తములు పరపురుషదర్మనముచే పాపమునొంది నల్లబారి 

కలువలవల౭ల నున్నవి. మేడల గవాక్షముల రం[ధములనుండి వారు చూచుటవలన, 

వారి నయనములను౨డి _పసరించు కిరణములనెడి కలువకాడల గొట్టములు, 

ఆనలుని ముఖచం[దశోభయను నమృతమును దేగా దానిని యా స్రీ నే తములు 

పానము౯జోసినవి. ఆనగా నా స్రీలు ఆనలుని ముఖశోభను మిక్కిలి యాశతో 

జూచిరని భావము ॥128॥ 

శో .  అపనిపతి రథోర్జ్వ నె )ణపాణిప్రవాల 

స్థలితసుర భిలాజవ్యాజభాజః (పతీచ్చన్ । 

ఉపరి కుసుమవృష్టి రేష వైమానికానా . 

మభిన వకృతభై మీ ఫౌధభూమిం వివేశ. 128 

స, వి: ఆఅవనిపతిః- అథ - ఊర్థ(స్టై)ణపాణి (పవాల స్థలిత సురభిలాజవా్యాజభాజ 8-= 

_వతీచ్చన్ -ఉపరి-కుసుమవృష్షీః-ఏషః -వై మానికానామ్ - అధభినవక్ళత 

ఖెమీ నౌధభూమిం- వివేశ. 

అర్థము: ఆధ =-నగరము బివేశించినపిదప, ఏషః== ఈ, అవనిపతిః-- నల 

మహారాజు, ఊర్ధంస్తెణపాణి (పవాలస్థలిత సురభిలాజ వ్యాజ భాజః; 

ఊర్ద్వ వా ఉపరి గృహముల యందున్న, సెంణ = త్రీ సమూహము 

యొక), పాణి పవాల=ాచోగురువంటి హ స్తములనుండి, స్టలిత = పడీ 

నటువంటి, సురభి=- సువాసనగల్లిన, లాజ-- “పేలాలు లేదా అక్షతలు 

అనువానియొక్క_; వ్యాజ = నెపమును, భాజః = పొందిన, వై మాని 

కానాం==విమానములచే చరించు దేవతలమయొక్క-, ఉపరిష్టాత్  పెనకు; 

సుమమృష్షి ఏవ-- పువ్పవర్ష ములవలె నున్న లాజవర్షములను, [పతీచ్చన్ = 

ఎకరించుచు, అభినవకృతభై మీ సౌధభూమిం; అభినవకృత =|కొత్తగా 

నిర్మింపబడిన, భై మీఫౌధభూమి= =దమయంతియొక్క_ భవన |ప్రదేశ 

యును (గూర్చి. వివేశ =; పవేశించెను, 

0 

ళీ 
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సమాసములు : 

ఆఅవనిపతిః;-. అవనేః పతిః -అవనిపతిః. 

ఊర్జ్చ నై 9ఐపాతో (వవాల స్టలిత నురభిలావి న్యా జఖొ జః స్త్రీణాం 

సమూవో;, = స్రైణాః, ఊ ర్వ్వామ సై9ణాః = ఊర్ధ్వ స్టె)ణాః, పాణిః |పవాలః 

ఇవ = పాణి పవాలః, సై9ణానాం పాణిిపవాలః = సెంణపాణ్మిపవా 

లః, ఊర్థ్వ స్త్రైణ పాణి పవాళేభ్యః స్థలిల*ః = ఊర్ధ్వ సెంణపాణి పవాల 

| స్థలితాః, సురభయశ్చ తే లాజాశ్చ == సురభిలాజాః, ఊర్ధ్వ స్ట్వేణ పాణి 

(పవాలస్థలితాళ ఏ తే సురభిలాజాశ ఎ = ఊర్ధ్వ స్తై)ణ పాణి (పవాల-స్థలిత 

_సురభిలాజాః; ఊర్థం స్టెంణ పాణి [పవాల స్థలితసురభిలాజానాం వ్యాజః = 

ఊర్ధ(సెణ పాణి పవాల సలిత సురభిలాజవ్యాజః, ఊర్ద్వ సెంణపాణి 
= ఖై అంజి. 

[పవాల స్థలిత సురభిలాజవ్యాజం, భజ స్తితి ఊర్గ సెంణపాణి [పవాల 

స్థలిత సురభిలాజవ్యాజభాజః, తాః = ఊర్ధ్వ స్ర్రణపాణి [పవాల స్థలిత 

సురభిలాజవ్యాజభాజః. | 

వనుతువ్భువ్దీః- కుసుమానాం . వృష్టయః ఆపసుమవృష్టయః, తాకా 

కుసుమవృష్షీః. 

అభినవతకృత ఖౌమీ నౌాధఖూమిం_ అభిసవం కృతః == అభినవకృతః, 

_భైమ్యాః సౌధః == భె మీసౌధః, అభినవకృతళ్చాసా భె మీసొ ధశ్చ = అభి 

నవకృతభై మీసౌధః, అభినవకృత భై మిసౌధస్య భూమిః == అభినవకృత 

భై మీసౌధభూమిః, తాం = అభినవకృత భై మీసౌధభామిం. 

భావము : 
నలుడు నగరమును. (బవేశించిన పిదప పై మిడైల నుండి స్త్రీ సమూ 
హముతమతమ చిగురు(గేలులచే పరిమలవంతములగు పేళాలను లేదా అక్షతలను 

గురిపించిరి. కాని ఆలాజము లను నెపముచే విమానములపై సంచరించు దేవతలు 
కురిపించిన పువ్పవర్షముల నానలు(డు స్వీకరించుచు, దమయంతి విడెసిన 
నూతనభవన ముండెకి [పదేశమును పవేశిం చెను, 11201 

శో ఇతి పరిణయ - మితం యాన మేక।త్ర యాగే 

_ ధరచకితకటాక్షేషీత జ్బానయో స్పక్, 
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దివి దివిషదధీశాః కౌతుకే నావలోక్య 

(ప్రణిదధు రథ గన్తుం నాకమానన్లసాన్లా. . 129 

ప. వి. ఇతి -పరిణయమ్-ఇత్సం-యానమ్- పీక్మత - యానే _ దరచకిత కటాక్ష 

(పేకేతం-చ-అనయోః-తత్_దివి-దివిషదధీశాః-కౌతు కేన = అవలోక్య- 

(పణిదధుః-అథ -గ న్తుం- నాక మ్- ఆన న్హసాన్టాంః. 

అర్థము: దివిషదధీశాః-స్వర్గమందలివారి కధిపతులగు దేవతలు, దివి -- ఆకస 

మందు, స్టీత్వా=- ఉండి, అనయోః = ఈ దమయంతీ నలులయొక్క, 

ఇతి _-- ఈ విధ మైన, పరిణయం == వివాహమును, ఇత్ధం = ఇట్లు 

చెప్పిన విధముగా, ఏకత = ఒక, యానే=-రథమందు,,. యానం 

(ప్రయాణమును, తత్ == ముందు( జెప్పబడిన, దరచకితకటాక్ష|పేక్షణం 

చ; దర=కొంచెము, చకిత == భయపడిన, కటాక్ష =కడ కన్నులతోటి 

[(పేక్షేతం చ = చూపును, ఒండొరులదృష్టి కలయుటలోని సిగ్గువలన 

గల్గిన భయముచే నట్టి చూపును: _ కౌతుకేన == కుతూహలముతో,. 

ఆఅవలోక్య=-చూచి, అధ దమయంతియు, నలు(డును భవనమును, 

(బవేశించిన పిదప, ఆనందసాన్దా)ః == ఆనందముతో నిండినవారై ; 
గంతుం= వెళ్ళుటకు, [పణిదధుః =ఆలోచించిరి. 

సమాసములు : 

దోరచతీత కటొక్ష(పేక్షీతం _ దరం చకితః == దరచకితః, దరచకిత 
శ్చాసౌ కటాక్షః =దరిచకిత కటాక్షః, దరచకితకకటాక్నేణ | పేక్షితం== 
దరచకిత కటాక్ష | పేక్షితం. 

దిబివదధీలా౭ _ దివిషదా మధీశాః == దివిష దధీకాః, 

అనన్దనొస్టా ౮; - ఆనన్దైన సాన్దాః == ఆనన్దసాన్లా9ః, 

భావము : 

దేవతల కధిపతులు, మింటనుండి, దమయంతీనలులయొక,. యీ వివా 
హమును, ముందు(జెప్పిన విధముగా నొాకరథమునందు |బయాణమును, ఆపే 

OG 

ముందు జెప్పిన విధముగా, వారిజువురి దృష్టులు కలయుటచే. కలుగు సిగువలన 
+ ౧ 

భయమొందిన కటాక్షదృష్టిని కుతూహలముతో జూచి, పిదప దమయంతి 
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యానలు(డును భవనమును( [బవేశింపగా నానందముతో. గూడినవాడె స్వర్గలోక 

మునకు వెళ్ళుట కాలోచించిరి. 129 

శ్లో శ్రీ హర్షం కవిరాజరాజిమకుటాల జా-రహీరః సుతం 

శ్రీహీరః సుషువే జికేస్టియచయం మామల్ల దేవీ చ యం 

కాశ్మీరె ర్మహితే చతురశతయీం విద్యాం 'విదర్శి ర్మహా ౬ "ఈ దె న్ 
కావ్యే తద్భువి నై షధీయచరితే సర్లోఒగమత్ మోడళశః. 190 

ర లి . శ్రీహర్గం - కవిరాజరాణిమకుటాలజాారహీరః - సుతం-శ్రీహీరః - 

సుషువే _ జితేస్టిియచయం - మామల్ల దేవీ = చం యం-కాళ్ళీరె 8 

మహితే- చతుర్దశ తయీం య విద్యాం-విదర్శిః - మహాకావ్యే ఎ తద్భువి _ 

నె నై ధీయచరితే-సర్గః_ అగ మత్ _మోడశః. 

అర్ధము 3 కవిరాజరాజిమకుటాలజ్యా రహీరః, కవిజరాజరాజి = కవి|శేష్ణుల 

పజ్హి లోని, మకుట, శేష్టమెన వారికి, అలజ్కార == భూషణ మైన, 

హీరః = వ జమణియగు , శ్రీపారః == శ్రీహీరు(డు, జితేనిియచయిం, 
జిత = జయింప(బకిన ఇన్టియచయం==ఇం| దియ సమూహము గల్గిన, 

(శ్రీహర్షం = భీహక్షుండను పేకుగల, యం=ావి, సుతం==కుమారుని, 

సుషువ==ఉఊత్పత్రి గావించెనో, మామల్దదేవీ చ= మామల్లదేవి యను 

తల్లియు, యం సుతం=-వఏ కుమారుని, సుమవే = కనెనో, చతుర్దశ 

తయీం=- పదునాలుగు విధములు గల, విద్యాం= విద్యను, విదద్భిః= 

తెలిసికొనిన, కాశ్మీరై 8=కాళ్మీర దేశమందలి(, ఏద్యద్భిః == విద్వాంసు 

లచే, మహితే = పూజింపబడిన, తద్భువి== ఆ (బ్రీహర్షని వలన నుద్భ 

వించిన యనగా నా శ్రీహర్జునిచే విరచితమైన, నై షధీయచరితే=నై_ వ 
దీయ చరితమను, మహాకావ్యే == మహాకావ్యమందు, పోడశః సర్గః=పదు 

నాజవ సర్గ, అగమత్ =-కడచినది, 

తొబిరాజరాజిమ పటాలదా ర పాలో - కవీనాం రాజానః=కవిరాజాః, 

కవిరాజానాం రాజిః ౫ కవిరాజరాజిః, కవిరాజరాజేః మకుటం = 
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కవిరాజరాజిమకుటం, కవిరాజరాజిమకుటే అలజ్కారః == కవిరాజ 

రాజి మకుటాలజ్కారః, కవిరాజరాజి మకుటాలజ్కార శ్చాసౌ హీరశ్చ = 

కవిరాజరాబి మకుటాలజ్కార హరః. + 

జితోబ్ద్రియ చయం యు ఇని నూణాం. చయః = ఇస్ట్రద చయః, బీత?- 

ఇన్తియచయః యేన స౭=జితేన్టియచయః, తం = బితేన్రియచయం, 

ఛతుర్ద కతయిీాం - చతుర్దశ అవయవాః యస్యా స్సౌావాచతుర్దశతయీ 

తాం చతుర్దశతయీ, లం 

తద్భుఐ లా రస్మాత్ భవతీతి== =తద్భుః, తస్మిన్ ==-తద్భువి, 

నైవషభీయబరితో _ నిషధానాం రాజా=నై వధః, నైషధస్య ఇదం= 

నె నె షధీయం; నై వరీయం, చ తత్ చరితం చ == = నైషధీయ చరితం, 

తస్మిన్ = నై షధీయచరితే. 

పోడళః _ షోడశానాం పూరణఃవ= పోడశః. 

భావము : 

కవిరాజుల ప పం  క్రిలో కిరీట స్థానము నంకరించిన వారికి భూషణమె యల 

రారు (శ్రీ హీరకవి, యిం్యదియ విజయము గావించిన థ్రీ హర్షండను సుతుని జని 

యింప( జేయగా తల్లియైన మామల్లదేవి యా సుతుని గనెను. చతుర్దశ విద్యా 

స్థానములయం దారీతేరిన కాశ్మీర విద్వాంసులచే గౌరవింప(బడినదై యా (శ్రీహర్ష 

నిచ్చే విరచితమైన. నె నైషధీయ చరితమను మహా కావ్యమునందు పదునాజవ సర్గ 

కడచినది 1801 . 

ఇట్లు 

త్రీ వదా శ్రేయ గోత శ్రీమదుడాలి నృసింహ శాస్త్రి తనూజ 

వికమ సింహపురీ వేద సంస్కృత కలాశాలా 

భూతపూర్వ 1పధానోపాధ్యాయ శ్రీ సుబ్బరామకాన్ర్రీ 

విరచితమగు నె నైషధాన్థ వ్యాఖ్యకు 

పార్ శ్ర శస సర్గ 

సమాప్తము, 



ల్లో, అథారభ్య వృథాపాయం ధరి|తీధావన( శమం, 

సురా; సర స్వదులో లలీలా జగ్ము ర్యథాగతమ్. |. 
య? 

ప. విః. అథ. ఆరభ్య-వృథ్మాపాయం- ధరి తీధావన శమం - సురాః = సరస్వ 

దుల్లోలలీలాః-జగ్ముః-యథాగ తం. 

అర్థము ఐ- అథ == స్యర్గలోక మునకు వెళ్ళుటకు కోరికకలిగిన పిదప, లేదా నల 

దమయంతులు భవనమును (పవేశించిన పిదప, సురాః =2 ఇం దాని దేవ 

"తలు, ధరి|తీ ధావన శ్రమం = భూలోక మునకు వచ్చుట వలన _్రమను, 

వృథా[పాయం=వ్యర్థముగనే (దమయంతి లభింపక పోయినను నలదమ 

 యంతులకు వరము లొసంగుటవలన గల్గిన యాత్మగౌరవమును రక్షించు 

_కొనుటవఅన '“పాయి” శబ్దము ప్రయుక్రము. కాన అన్ని విధములలో 

వ్యర్థము కాలేదని (గ్రహింపవలయును. ఆరభ్య = చేసి, ఆనగా తలచి, 

సరస్వదుల్లోలలీలాః, సరస్వత్ సాగరము యొక)”, ఉల్లోల గొప్ప 

కెరటముల యొక్క, లీలాః=లీలావంటి లీలను గలవార్రె, యథాగతం == 

ఎక్కడి నుండి వచ్చిరో లేదా ఎట్టు వచ్చిరో అక్కడికే లేదా అర్ర, 

జగ్ముః = విడలిరి. 

వృ థా(వొయం = వృథేవ వృథ్యాపాయం =తం వృథా పాయం. 

భరి(తీధావన (కోమం _ ధరిత్యాః ధావనం =ధర్నితీధావనం, ధరి తీధావ 
నేన గ్రమ=== ధరి తీధావన శమః, తం =-ధరి తీధావన శ్రమం, 
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నరన్బదుల్లో లలీలాః = సరస్యతః ఉల్లోలాక ==సరస్వదుల్లోలాః? “సత, 

స్వదుల్ల్ లానాం లీలేవ లీలా యేషాం తే=-సరస్వదుల్గోలలీలాః. 

_యథాగళం-ఆగత మనతిక్రమ్యడాయథా గతం, 

భావము ౩ 

స్వర్గలోక మునకు. బోవలయునని కోరిక గల్లిన వెంటనే, ఇం|దాది దేవతల
ు 

భూలోకమునకు వచ్చిన తమ పనియగు. 'దమయంతీవరణము జరుగనందువలన, 

తమ భూలోకాగ మనము వ్యర్థమైన .శమగా 'థావించిరి. కాని దమయంతిని నలు 

నకు వరము లొసంగుటవలన నాత్మగౌరవము రక్షిత మైనందువలన సీ లోకము 

నకు తమరాక పూ రిగా వ్యర్థము కలేదు. అయినను తమపని పూరిగా సనెరచేర 

నందు వలన సము[దములో పెద్ద కెరటములవలె నాందోళనతో గూడిన మనస్సు 

గలవారై వచ్చిన విధముగనే వెళ్ళిరి. అనగా పయనము గావించిరి ॥11 

_ ఖైమీం వత్యే భువ స్తన చిరం చి శ్రే ధృకామపి, 

విద్యామివ విఎతాయ న వి షేదు
ః (ప్రదాయ తే, 2 

వి. భి భె మీం-పత్యే-భువః- _త స్మె- చిరం-చి త
ె లే ్ర.ధృతామ్-అపి-విద్యామ్- ఇవ 

విసీతాయ-న-విషేదుః- ప్రదాయ- _తే.. 

అర్థము: లే=ఆ దేవతలు, చిరంచైచాలాకాలము, చితే=ా నస్సునరము, 

ధృతామపి =స్థాపీంపబడినదై. నను అ
నగా కోరబడినదై నను, భై మీం= 

ఏయేంతిని, భువః భూమికి, పత్యే=-పాలకుడగు, తస్మై=ఆ 

ఎ నవళున కొకు, వినీతాయ= వినయయు కుడైన శిమ్యనికై, విద్యామివ 

= జ్ఞానమునువలె, (పదాయ = = ఇచ్చి, న ె పిషేదుః = దుఃింపలేదు. 

గొప్పవారు యిచ్చి పళ్చాతాపము నొందరు. వారికి ఈయందగనిది లేదుః. 

ఖై మీ-భీమస్య అపత్యం ప్రీ డాఖై మీ. 

14) 



$10 శ్రీహర్ష నైషధము 

ఆదేవతలు చాలకాలము తమ హృదయమందు కాంక్షింపంబడిన ఆ దమ 
యంతిని నలమహారాజుకొజకు, వినయవంతునకు విద్యను (బోలె నొసంగి పశ్చా 
తాపము నొందలేదు. మహాత్ములు దానముగావించినపిదప ప పశ్చాతాపము నొందరు. 
వారికి ఈయదగని దేదియ లేదు. ॥2॥ 

EE. "కౌ _చనిమ నీ విమానాని భేజిరే భాసురాః సురాః, . 
ga  నృటికాదే _స్తటానీవ (పతిబిమ్బా వివస్వతః. లీ 

ప 4 విక కా “నమ న్లి-విమానాని- బేజిలే.భానురాః సురాః. _సృటికా దేః-తటాని-ఇవ- 
- ్రపతిచిందాఃంవివన్వతః. 

అర్థము వహీ. =సూర్యునియొక్క, (పతిబింబాః =| పతిబింబములు, స్పటి 
.కొదేః = క్షలాసముయొక గ్రా తటానీవ = చజియలనువలె, థాసురాః= 

తేశోమూరులు గలిగిన, సురాః = ఇంద్రాదులు, కా చిమ ని = 
కాంతితో (గూడిన, విమానాని == విమానములను, భేజిరే = సౌందిరి. 

- =. అనగా నెక్కిరని యర్థము. దీనిచే విమానములు వాని నెక్కిన యిం[దా. 
గులు గొప్పతేజస్సంప త్రి తి గలవారని చెప్పబడినది. .. 

స ల 

| ae ట్య rr 
( ల చే గ్గ న్ా శ Dr 

i 

వ. | క్షా. సమ బి-కా న్తిః ఏషా మ స్తీతిడాకా చ్రిమన్తి, తాని కా నిమన్సి.. 
పమ నభా డో స్పతనలు శ్నాసొ అ ్రగ్చడాన్ఫటికా దః! తన్య=స్సటీ 

సూర్యుని | పతిబవింబములు కై లాసపర్వతమయొక్క చజియలను[ ట్రవే.. 
శించినట్లు తేజోమూర్తులగు నిం దాది దేవతలు కాన్తియుక్రములై న విమానముల 
నెక్కిరి. సూర్యు డొక్కుడై నను వైలాసపర్వతపు చజియ అనెడి యుపాధులు 
పెక్కులు కావున నాతని | పకిబింబములును' పెక్కులుగా జెప్పబడినవి ॥8॥ 



బి11 

శో బవా జ్ఞాతేన వాతీన బలాకృష్ణవలాహ క
్రి 8, 

? శ్షసనా త్సషస్య శ్రీ ఘత్యం రథ శేషా మివాఒకథి, 4 

ప.వి; జవాం 'జాలేన _వాతేన -బలాకృష్ణవలాహవై ॥-క్
వసనార్. = స్వస్య ఆ కీయ 

_ త్వం-రథై ః-ఏషామ్- ఇవ-అ్తక థి. 

ఆర్థము: జవాత్ == తమవేగమువలన, జాతేన==కలిగిన, _ వాలేన=ూగాౌలిచే, 

బలాకృష్టవ లాహకై $, బలచ=బలమువలన, ఆకృష్ట =లాగబడిన, వలా 

హకై = మేఘములుగలిగిన; ఏషాం=ఈ ఇం|దాదులయొక రథై.ః= 

విమానములచే, స్వస్య == తమకు, శ్యసనాత్ ==గాలిక ంటెను, శు 

త్యం= త్వరిత ముగా వెళ్ళుట, అకధీ ఇవ = చెప్పబడినదో యనున ట్రుండీ 

నది. 

భావము : 

ఆవిమానమురి వేగ మువలన( గలిగిన గాలి యాకసమందలి. మేఘములను 

లాగికొనిపోవుటవలన వానివేగము వాయువేగమును మించినట్టు క నబడినది. 11411 

కో, కమా దవీయసాం తేషాం తదానీం సమదృశ్యత, 
య (టు 

స్పష్ట మష్టగుణై శ్వర్యాత్ పర్యవస్య న్నివాణిమా. క" 

ప.వి: (క్రమాత్- దవియసా ౦- తేషాం_తదానీం- -సమదృశ్యత-స్పష్షమ్ = అషగుణై 

శంర్యాత్ - -పర్యవస్యన్ ఇవ _ అణిమా, 

అర్థము: కమాతడాకమముగా నకగా మున్ముందు పోవుటవలన, దవీయసాం=2 

మిక్కిలి దూరమున నుండిపోయిన, తేషాం=ఆ యిం దాదులకు, తదానీం 



శ్రీ12 శ్రీహర్ల 'నై షథము 
q — 

==దూరస్థితి యేర్పడిన కాలమందు, అణిమా =అణుత్వము, అనగా 
ఎనిమిది విధములగు ఐశ్యర్యములలో' మొదటిదై న ఐశ్యర్యము, అష్ట 
గుణై శ్వర్యాత్-.అస్టగుణ=ఎనిమిది గుణముల స్వరూపముగల, ఐశ్య 
-ర్యాత్ =వై భవమునకంటెను, అనగా అష్టగుణాత్మకమగు 'ఐశ్వర్యము 
కంటెను, అనగా నా యెనిమిది తెశ్వర్యముల సముదాయమునుండి: 
పర్యవసన్నివ =వేర్రై నదై శేషించినట్లు, స్పష్టం=స్పష్టముగ, సమద 
శ్యత =చూడబడినది. అనగా నింద్రాదులు అణిమాద్య మైశ్యర్య సంపన్ను 

లుగాన, వారియందు దాగియున్న యా యెనిమిది గుణములతో నా సమ 
యమున అణిమ యను నై శ్వర్యము (పకటితమైనదని యర్థము. వా స్తవ 
ముగా వారు దూరమగుట వలననే వారియందు అణిమ గోచరమైనది. వీ 
వస్తువై నను దూరమైనకొలది తుది సూక్ష్మ ముగా( గనంబడుట (ప్రసిద్ధము. 

వి. వాస్తవమున నిం దాదులయందు దూరత్వము చేతనే యణుత్యము గోచర 

మైనది. దానిని వారి య ష్టైశ్వర్యములలో. జేరిన యణిమగా” భావిం చుట 
** వలన నుత్వేక్ష, న 

దటీయనొం-అతిశయేన దూరాః =దవీయాంసః, తేషాం=దవీయసాం. 
అష్టగుజైకింర్యాల్ ఆష్ట గుణాః యస్య తత్ =అష్టగుణం, ఆష్టగుణం 
చ తక్ ఐశ్వర్యం చ =అఆవ్షగుణై శ్వర్యం, తస్మాత్ =అష్షగుణై శ్వర్యాత్ 

అణీమా_అణోక భావు==అజి | + 

We 

భావము ;_ 

ఆ యిందాదులు విమానములలో మున్ముందు పోవుటవలన చాల దూర మునకు పోయి, సూక్ష్యరూపమును జెందినవారుగా. గనయలండం. జొచ్చిరి. అందువలన వారియందున్న అ ష్టైశ్వర్యములని చెప్పబడు అణిమ, మహిమ, 
లఘీమ, (పా ప్తి, [ప్రాకామ్యము, ఈశత్యము, వశిత్య, మను ఎనిమిదింటిలోను 
అణిమ వేజుపడినదై వ్యక్తమైనదా యని భావింపంబడినది, 15 ॥ 



సప్రదళ ర్గ నగి 
es 

A "తతాన ..విద్యుతా తేషాం రథే పీతపతాక తామ్," స 

లబ్ద కేతుశిఖోల్లే భా లేఖా జలముచ & క్వచిత్, గ్ర 

ప. వి. తతాన -విద్యుతా-తేషాం-రథే -పీతపతాకతాం-లబ్బకేతు శఖో ల్లేఖా = లేఖా 

జలముచం-క్యచిత్, | 

అర్థము: క్వచిత్ = ఒక యెడ: ననగా. మింట - నొక (ప్రదేశమున, జలముత్ల్షకడా 
__ సెతముయొకర లేఖా మవతున, లబ్ధ కేతుశీఖో ల్లేఖా, లబ్ధి= =పొందబడిన, 

- “నేత్ర =ధ్వజములతెపక్క, శభా=కొనలతోట్ ఉలేభా= బరిపీడినిం గల్లి 

౨ పన్లదై' -తేషాం=ఆ యల్మదాదులయొక్కం, రథే : రథమునందు అనగా 

- .విమానములయందు, వద్యుతామెలుపుతీగళే, పీతపలాకతాం, పీత= 

పసుపురంగుగల, పతాకతాం=-ధ్యజమును గలిగియండుటను, తతాన 

సావి స్త స్తరింప(. జేసినది. ధ్వజములు కట్టిన కొయ్యల కొనలతోటి 

యొరిపిడిచే నుధ్భవించిన మెజుపులు వారి విమానములయందు పసుపు 

పచ్చని ధ్యజములవలె [పకాశించినవని యర్థము. 

శ 

జక 

వీతపతాకతాం-పీతాః పతాకాః యేషాం. తేచైపీతపతాకాః; పీరపతా 

కానాం భావః=ా పీతపతాకతా, తాం= పీతపతాక తాం. 

 లబిశోతుళిభోల్లేఖాః_కేతునాం శిఖా; == కేతుశిఖాః, -కేతుకిఖానార ఊల్లేఖ ॥ 

= శేతుశిభో ర్రేఖః, లబ్దిః కేతుకిభోల్లేఖః య యయా సా=- లబ్దకేతుశిభో లేఖా. 

భావము: 

"వారు విమానమలయందు వెళ్టునపుడు వారి విమానములకు( గట్టబడీ ధ్వజ ౩ 

దండముల కొనలు. మింట నొక (పక్కనున్న మేఘపం క్రి నొారయుటివలన- 
మెటుప్త లేర్పడినవి. ఆ 'మెలుపులచే నా ధ్యజములు పసుపుపచ్చని వర్ణము: 

నొందినవి॥6॥. . 



గ్ భ్రీహర్హ నైషధము 

బ్లో. పునః పున ర్మీలీషు పథి పాథోదస జసు, 
నాకనాథరథాల మి బభూవాభరణం ధనుః. / 

వ. నిః:. పునః-పునః-మిల సీషు-పథి-పాథోదప జ్కాషు - నాకనాథరథాలంబి = 

బభూవఒ.ఆభరణం-ధనుః. 

ఆర్థము;-నాక నాథర థాలంది, నాక నాథ =ఇం| దునియొక ,-,; రథ =విమానమున, 
+. ఆరింబిడా| వేలాడునట్టి, ధనుః=ావిల్లు, పథి=-ఆకాశమార్గమునందు, 

. పునః పునః జా పలుమాజులు, మిల  న్రీషడా కలియుచున్న,. పయోద 

. పజ్తిషు = = మేఘ. పంక్తులయందు, ఆభరణం= భూషణముగా, బభూవ = 

ఉండినది. ఏయే మేఘములు విమానముతో( గలియునో నాయా మేఘ 
. ల మృిందమున కిందురిని ధనస్సు భూషణముగా నుండినదని యర్థము. 

పూర్వము సూర్య కిరణ సంబంధముచే నేర్పడిన కృ తిమమగు నింద 

ధనుస్సుచే మేఘములకు సంబంధ మేర్పడినది. [పకృతము వాస్తవమైన 

యిన్హిధనుస్సుతో వానికి సంబంధ మేర్పడినదని యర్థము. 

సమాసములు : 

వయోదోవం జ్ టవు =పయోదానాం ప ద్ర్మయఃడా పయోద ప ప జయః, 

తాసు=ూపయోద ప పజ్కీషు.' . 

నాకనాథరోథాలంబి-నాకస్య 'నాథఃవానాకనాథః, నాకనాథస్య రథః=ా 
శాక నాథరథః, నాకనాథరథం ఆలమృత ఇతి =నాకనాథరథాలంబి. 

భావము: 

ఇందుని విమానమున |వ్రేలాడునట్టి యాతని విల్లు గగన మార్గమునందు 
మాటిమాటికి. దగులుచున్న మేఘపంక్తులకు ఆభరణమై 'శోభించినది. పూర్వము 
ఆ మేఘములకు సూర్య కిరణ సంబంధముచే నేర్పడిన కృతిమ మగు నింద 
ధనుస్సుతో యోగ మేర డగా, [పకృతము వా _స్రవమగు. నింద ధనుస్సుతో 

యోగ మేర్చడినదని భావము 7) 



సపదశ 15 

"శో జలే జలదజాతానా౦ వజివ[జానుబిమ్చనె ర 
య యా 

జానే తక్కాలజై న్తేషాం జాతాఒశనిసనాథతా. 6 

ప. 'వి;_ జలే- జలదజాతానాం-వ[జివ జానుబింబనై ః = జానే = తత్కాలజై 8. ౩ 

తేషాం. జాతా-ఆశనిననాథతా. 

అర్థము; ః=. జలదజాతానాం = మేఘ సమూహములయొక్కం, జలే= =ఉదక మునరిద 

తత్కాలజై =, తత్కాల=ఇందాదులు వెళ్ళు సమయమునందు, జైః= 

మవ కల్లినటువంటి, వ్యబివజానుబిమ్చునై ౩, వజి=ఇం దునియొక్క, వ[జ= 

వం వజాయుధము నందలి, ఆనుబిమృనై ః = పతిబింబములచే,' తేషాం= 

* ఆ మేఘ సమూహములకు, ఆశనిసనాథతా = పిడుగుతో కలయిక, 

. జాతాడావీర్పడినది. (ఇతి=ఇట్టు) జానే=తలంతును.. 

ఏ. మేఘజలము లందు వ్యజాయధ |ప్రతిబింబనములచే నశ నిసహితత్యము 
- లేకపోయినను, నది గల్లినట్లు చెప్పుటవలన నిది యత్చే9క్ష. 

దిలదశాతానాం _ జలదానాం జాతాని =జలదజాతాని, తేషాం = జలద 

జాతానాం, వజివ జానువిమృనై ౭, వ|జిణః వ్యజః = వ(బివజః, వజ 

వ్మజస్య అనువీింబనాని = వ జివ జానుబింబనాని, తైః = వ జివ జాను 

బింబనై ః 

లతతాలజై ౭ - స చాసౌ కాలక్చ = తత్కాలః, తత్కాలే జాయంత 
ఇతి = తతాా_లజాః, తెః = తత్యా-లజై 8. 

ఇ - = అళోనిననాథతా - సనాథస్య భాడః = సనాథతా, అశనినా సనాథతా = 

ఆశనసనాధతా 

భావము : 

మేఘములలోని నీట నిందుని వజాయధము |పతిబింబించుచుండినది. 
అందువలన నా మేఘములకు పిీడుగుతో కలయిక ఎర్చడినదని-భావము.. ఎ అశని 

యనగా వ జమనియు పికుగనియు నర్థము Tel 
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య ము 

బ్! స్క్ఫుటం సావర్ణి వంశ్యానాం కులచ్భ(త్రం మహేభుజాం, 
చ (కే దజ్దభృత కమ న్ దజ్జ శృబ్దురుచిం క్వచిత్. 9 

ఆర్థము; క్వచిత్ ద ఒక్రానాక్ర (పదేశమునందు, దజ్జభృతః == యమునియొక శా దఖుః == దండమను నాయుధము, చఖరుచిం == తీక్షకిరణములుగల సూర్యుని, చుమృన్ - స్పృశించుచు, సావర్థివంశ్యానాం, సావర్ణి = _ సూర్యుని పుతుడై న సావర్ణియను నెనిమిదవ మనువుయొక్క_, వంక్యా నాం=వంశమున జన్మించిన, మహీభుజాం =రాజులకు, కులచ్భ| తం= వంశముయొక్క గొడుగుగా, చ్మకే = చేసెను. స్ఫుటం = స్పష్టము. దిగువ దండాయుధ ముండుటవలన, సూర్యమండల మాదండము నాధా 

నౌవర్జి వోంక్కానాం - సావర్తే వంశే భవాః =సావరి వంశ్వాః, తేషాం 
మి 

వె! వ 

వలచ్భ (ళం _ కులస్య ఛ్మతం =కులచ్చ, తం, తత్==కులచ్చ| తం. 
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భావము : 

ఇం|దాదులు ఆకసమున( బోవుచుండగా వారిలో యముని దండా యుధము 

సూర్యమండలమును దాకుచున్నది. అందువలన నా సూర్యమండలము నా దండ 

ముపై నూనినదై యాతని కుమారుడగు సావరి ర్లి మున్నగువారి వంశస్థులకు 

ఛ|తముగా నుండెను ॥9॥ 

ల్లో నల భీమభుదో (మి విస్మితాయా. దధొ దివః, 

పాళిపాళ 8 శిర౭ంకమ్బస9 స్త భూషశవఃశియమ్, 10 

ప. వి. నలభీమభువోః-పేమ్టి - విస్మితాయాః - దథౌ-దివః-పాశిపాళః- శిరః 
కమ్బ[స స్త భూవశవః శ్రియమ్. 

అర్థము: పాకిపాళః -పాశి =వరుణునియొక్క_, పాశః=వలయరూపమున నుండెడు 

పాథాయుధము, నలభీమభువోః = నలదమయంతులయొక్కు, (పేష్టి= 

పరస్పరానురాగ విషయమునందు, విస్మితాయాః = ఆశ్చర్యమునొందిన, 

దివః = మిన్ననెడి స్రీయొక్క- , శిరఃకంప సస భూష[శవఃశియం- 

శిరరకంప = తలను గదలించుటవలన, సస స = జారిన, భూష = భూష 

ణములు గలిగిన, [శవః = చెవియొక్క, ియం = = కోభవంటి శోభను, 
దధౌ = ధరించినది. 

శలభీమభువోః _ భీమాత్ భవతీతి = భీమభూః, నలశ్చ నీమభూశ్చ = 

నలభీమభువా, తయోః = నలభీమభువోః. 

లీ రంతంవ్యన న థూష[కవఃకియం శిరసః కంపః = శిరః కంపః, 

శిరంకంపాత్ (సస్తాః భూషాః యస్మిన్'తత్ = శిర౭క ంపస స్త సభూషం.. 

శిరఃకంప్మ స స్తభూషం చతత్ (శవశ్చ = శిరఃకంప స్సస్తభూష 

(వః, శిరః కంపసస్త భూష శవసః (శ్రీరివ భ్రీః = శిరణకం పస 

భూష|శవః, శ్రీః తాం = శిరఃకంప స_స్థభూష శవః|శియం, 
స్ 
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భావము ; 

౬౨ వఅయాకాఠముగ నుండెడి వరుణుని పాళశాయుధము, నలదమయంతుల 

పరస్పరాగ విషయమునం 'దాశ్చర్యపడి తలనూచుచున్న దివి యను శ్రీకి కమ్మలు 
జారిపోయిన చెవియొక్క శోభను వహించెను. 

శ్లో, పవనస్కన మారుహ్య నృత్య తరకర శిఖీ 
“అనేన. ప్రాపి' భై మీతీ (భమజణ్బా(శ్రే నభస్సదామ్. 11 

ప. వి. పవనస్యన్ధమ్ ఆరుహ్య నృత్య త్తరకరః-శఖీ-అనేన-[పాపి- భై మీ-ఇతి- 
.. (భమం-చ[కే-నభస్సదామ్. 

అర్ధము: పవనస్క-న్థం == వాయుమార్గ మను పేరుగల్లిన యాకసమందలి యొక 

ల పదేశ ముయొక్క.. పెభాగ మును, ఆరుహ్య= ఎక్కి, నృత్యత్తరక రః, 

.ఎనృత్యతర=మిక్కిలినృత్యముగావించు, కరకః=కిరణము అను హస్తం 

_ -ములుగల, శిఖీ అగ్ని, అనగా వాయువేగముచే మిక్కిలి కదులుచున్న 

. జ్యాలలు కలిగిన యగ్ని, నభస్పదాం =ఆక సమున సంచరించుచున్న వారికి 

a అనేన ఈ అగ్ని చే, భై మీ=- దమయంతి, (పాపి = పొంద బడినది 

కానిచో ఇంత హస్తముల విజృంభణ ఎట్లు వచ్చినది, ఇతి = అనీ, 

(భమం=[భాంతిని, చ|కే=ా కలిగించెను. 

సమాసములు : 

నవనన్యటన్ధం- పవనస్య స్కన్ధః = పవనస్క-న్ధః, తంజాపవనస్కన్థం. 

స్మృతం లో తరరరః. అతిశయేన నృత్య న్తః =నృత్య త్తరాః, వ. 

కరాః యస్య సః =న్ఫత్య త్తరకరః. 

| నభన్ఫదాం- నభసి సీద న్తీతి = 'నభస్సదః, తేషాం=నభస్స దాం. 

ఇం దాదులలో నొకడైన అగ్ని వాయుపథము నెక్కినవాడై, ఆ వాయువు 

తన హదన్తము లనెడి జ్వాలలను మిక్కిలి యటునిటు కదలించుచుండగా, నతడు 
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దమయంతిని బడసి సంతోషముతో తన చేతులను కదలించుచున్నాడని.. (ాంతినీ 

Ca) 

ఆకాశమున సంచరించువారికి కల్గించెను. న న 

శో, తతర్జ్కా భారతీ దూనౌ విరహాత్. భీమజాగిరాం, .-.. 

అధ్యని ధ్వనిభిర్వ కై రనుక లె. ల రక్యనోదయత్, 12 

వి; తత్కర్లౌ-భారతీ- దూనౌ-విరహాత్-ఖీమజాగిరాం - అధ్వని - - ర్వనిలి 2 ఎ 

- - వైజణై ః-అనుకలై లై ఎః- -వ్యనొ దయత్._ ల క 

అర్ధము: భారతీ =సరస్వతీ డేవి, ఫీమజాగిరాం, థమడా = దమ్వయంతియొక్క.. 

గిరాం =, మాటలయొక్క, విరహాత్ = _ అభావమువల్సన, ఆనగా 

దమయంతిమాటలు _ వినబడకపోవుటవలన, దూనౌజసంతొపముచెందిన, 
తత్కర్జౌ_తత్ = ఆ ఇం|ద్రాదులయొక్క-, కర్ణౌ = చెవులను, అధ్వని = 
ఆకాశమార్గమునందు, అనుకలై)ః = దమయ న్నిమాటలకు సమానము 

లైనను వానికంచె గుణవిహీనములగు, వైణై? = వీణనుండి వెల్వడు, 

ధ్వనిభిః = ధ్వనులచే, వ్యనోదయత్ = వినోదపరిచినది. 

సమాసములు ; 

తతర్లౌ = తేషాం కర్ణౌ = తత్క-ర్లౌ, తే” = తత్కర్ణౌ. 

భీముజాగిరాం = ఫీవజాయాః గిరః = భీమజాగిరః, తాసాం = భీమ 
జాగిరాం. . . : 

_ వైణైః= వీణాయాః భవాః = వైణాః, తెః= వెణెః.. వ. 

భావము : 

ఆ యిం(దాదిదేవతలు స్వయంవరసభయం దున్నపుడు దమయంతియొక్కు 

మధురవచనములచే తమచెవులకు పండుగ చేసుకొనుచుండిరి, వారు మింట 

స్వర్గమునుగూర్చి పయనించుచుండుటవలన వారి చెవుల కట్టి ' మధురనాదములు 

దుర్హభము లై.నవి. అందువలన భఖిన్ను లగుచుండిరి అపుడు. సరస్వతీదేవి తన 
పీణాధ్యనులచే వారిచెవులకు వినోదము కల్లించినది. కాని యాధ్యనులు దమయంతి. 

నచనములవలె మధురములు కాక కొంత మూధుర్యమున తగ్గి. యుండినని, . 
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లో,  అథాఒఒయా_న్స మవై క్ష తే జనౌఘ మసిత్విషం. 
తేషాం (ప్రత్యుద్దమ ప్రీత్యా మిలదో్వ్య్యోమేవ మూర్తిమతీ . 10 

ప. వి, అథ-ఆయా న్లమ్-అవై క్ష న- లే-జనాఘం--అస్త్విషం- తేషాం2 [పత్యు 

= ధ్యమ్మపీత్యా-మిలర్ -వ్యోమ-ఇవ-మూ ర్రిమత్.. 

అర్థము: అథ=ఆ సరస్వతీదేవి వీణాధ్వనిని వినిన పిదప, తే=ఆ ఇం(ద్రాదులు, 

ఆయా నం=వచ్చుచున్న, అసిత్విషం=-క త్రి యొక్క కాంతివంటికాంతి 

కలిగిన, జనౌఘం=జనసంఘమును, అనగా నల్లని మైచాయ గలిగిన 

జనసమూహమును, తేషాం = ఆ ఇం|దాదులకు, పత్యుద్దమ। పీత్యా; 

_పత్యుద్గమ = పత్యుక్థానమందలి అనగా ఎదుర్కొనుట యందలి, 

|పీత్యా=అభిలాష చే, మిలత్ =వచ్చిన, మూ ర్రిమత్ = దేహమును ధరిం 

చిన, వ్యోమేవ = ఆకాశ మో యనునట్లు, అవె క్ష న=చూచిరి. 

విం ఇచ్చట నల్హనిదేహచ్చాయగలిగిన జనసమూహమును,ఇం|దాదులకు 

(బత్యుక్థానము( జేయుటకు వచ్చిన దేహధారి యగు నాకసముగా భావించుట ' 

వలన న్ముత్వేక్ష. ఇవళబ్ద (పయోగము వలన నది వాచ్యము 

డొనౌభుం జనానాం ఓఘః=జనౌఘః,తం జనౌఘం. 

అనిత్సావం-ఆ సేః త్విడివ త్విట్ యస్య సః=అసిత్విట్,తం= అసిత్విషం. 
(వత్యుద్గ్లమ (వీత్యాం | పత్ఫుద్లమే (పీతిః = పత్యుద్గమ। పీతిః, తయా = 

(పత్యుద్ధమ( పీత్యా. మూర్ర్తిమల్ = మూరిరస్య ఆ సీలి = మూ ర్తిమత. 

భావము : 

ఇందాదిదేవతలు వీణాధ్వనిని వినినవెంటనే యాకాశమున నొకవై పు, 
క త్రీవలె నల్లని. మైచాయగలిగిన యొకజనసంఘమును( జూచిరి. ఆది నల్లగా 

నుండుటవల న నిం దాదులకు (పత్యుళ్ఞానమను మర్యాదను చేయుటకై శరీరమును 

ధరించి విచ్చేసిన యాకాళముగా భావించబడినది. 
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కో, అ(ద్రాకు రాజిహానం తే స్మర మ్యగేసఠం సురాః, 
౧౧ 

అక్షివినయశికొర్గం కలినేవ పురస్కృతమ్. 14. 

ప. వి. అ|దాక్షుః-ఆజిహానం_ తే-స్మరం- ఆ గేసరం-సురాః- అవా వినయశి తార్థం. 

కలినా-ఇవ-పురస్కృతం. | 

అర్థము: లే. ఆ, సురాః =ఇం|దాదులగు వేల్పులు, ఆజిహానం == వచ్చుచున్న, 

అ|గేసరం = ఆజన సమూహమునకు ముందు నడుచు చున్న, కావుననే, 

అతావినయశికార్థం; అక్ష = ఇం[ దియములయొక్క_, అవినయ - 

గర్వమును పకాంతరమున, అక్ష = పాచికలకు,ఆ = మిక్కి-లి,విశయ = 

వశీకరణమును, శిషార్థం-అభ్యాసమునకై, కలినా = = కలిపురుషనిచే, 

పురస్కృతమివ = పూజింపబడెనో లేదా ముందుంచుకొనబడెనో యను 

నట్టున్న, స్మరం = మన్మథుని, అ|దాతుః = చూచిరి. 

అక్షాఖీనయళిక్షౌర్డం = అక్షాణాం  అవినయః = ఆతావినయః,అకా 
వినయే కిజా - అకావినయకికా, ఆశావినయశి కాయె = ఆతావినయ 

శిఇార్ధం. పశాంతరమున, ఆజాణాం అవినయః అవావినయః, ఆకా 

వినయే శివా _ అతావినయశితా. అతశావినయశిశాయె = అక్షావినయ 
శిషార్థమ్. 

భావము : 

ఆ ఇందాదిదేవతలు తమవైపునకు నడుచు జనసమూహమునకు 
నాయకుడై వచ్చుచున్నట్టి మన్మథుని గాంచిరి. ఆమన్మథుడు ఇం[దియముల 

యహంకారమును శిక్షించుటకును, పక్షాంతరమున, పాచికలను వరీకరించుటలో 

శిక్ష నొసంగుటకును కలిపురుషునిచే ముందుంచుకొనబడెనో యనునట్టుండెను... -" 

భో. అగమార్థం తృణప్రాణాః పృష్టస్టీకృతభ్నీహియః, 
శవ్యలీభుక్త సర్వస్వా జనా యత్సారిపార్శ్య్యకా:. 10 



లి శ్రీహర్ష నైషధము 

వి: ఆగ.మ్యార్థం -.తృణ|పాణాః ఎ పృష్టసీకృత భ్మీహియః = శమృలీభు క్ర 

సర్యస్యాః=జనాః-యత్స్పారి పార్మ్యకా 8. 

అర్థము = ఆగ మ్యార్థం=- ఆగ మ్యయెన త్రీని అనగా పొంద(దగ నిపర స్రీ పభ్బతు 

లను పొందుటకై, తృణ|పాణాః = గడ్డిపోచతో సమానముగా నిర్ణక్ష్యము 

గావించబడిన ప్రాణములుగలవారై, పృష్ట సీకృత భీ హీయః, పృష్టసీ 

- కృత =వెనుకనుంచబడిన యనగా లెక్కింపబడని, భీ== భయము, 

"= హియః=సిగ్గగలవారును, శమృలీభు క్షసర్వస్వాః, శంభలీ=వేశ్యలచే, 
" భుక్త= అనుభ వింపబడిన, నర్వస్వాః మై సర్వధనములుగ లవారునగు, 

“ జసాః=జనులు,  యత్పారిపార్య్వకాః యత్ =వీమన్మథునకు, పారి 
ఇ ' పార్శ్వకాః =పరీజనులు అనగా మిగతులు. : 

అగమ్మా ర్థం-గంతుం యోగ్యా = గమ్యా, న గమ్యా =అగమ్యా, 

ఆగ మ్యాయె = అ గమ్యార్థమ్, 

.. "తృణ ప్రాణాః. తృణమివ (పాణాః యేషాం రేజాతృణ[ ప్రాణాః. 

వృష్ధిర్ధీక్ళతభీ పాయః_ పృషే తిష్టత ఇతి పృష్టసే, అపృష్ట x సే పృష్టృసే 

కృతే ఇతి పృష్ట స్టీకృతే, భీశ్చ 'హీళ్చ= ఖీహియౌ, "సృష్ణనీక లే 

ఖ్మీహియొ యేషాం తే == పృష్ట స్థీకృత భీ హియః. 

మ్య లీథు క్తనర్శం సాం*-ళమృలీభిః భు కం =శమృలీభు క్తం. సర్వం చ 

తత్ స్వంచ =సర్వస్వం, శమృలీభు కం సర్వస్వం యేషాం తే= 

శమృలీ భు క్తసర్వస్వాః. 

_యత్సారిపార్భంకాః-పరిపార్శే వర్త న ఇతి=పారిపార్శ్యకాః, యస్య 

పారిపార్య్వకాః == యత్సారిపార్శ్యకాః. 

Fadl 

భావము: 

పొందకూడని చ్రీని పొందుటకై. తమ; పాణములను. గడ్డిపోచలతో సమా 

నములు గావించుకొనినవారును, భయమును సిగ్గును విడిచిపెట్టినవారును 
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వేశ్యలచే ననుభవింపబడిన తమ సర్వస్వములు గలవారునగు: జనులు 

ఆమన్మథునికి బరిజనులై యుండీరసి యాశయము . ॥15॥ 

స. బిభర్తి లోకజిద్భావం బుద్దస్య న్పర్ణయేవ ఈ యః, ' » 

య స్యేశతులయేవా(త్ర క్ర రృత్వ మళరీరిణ:. FE 

ప.వి,బిభ ర్రి-లోకజిద్భావం-బుద్ధస్య-స్పర్ణయా -ఇవ-యః -యెస్య- ఈక తులయా, 
ఇవ-ఆ|త-క రృత్వం- అశరీరిణః. 

అర్థము: యః=ఏ మన్మథుడు, బుద్ధస్య=తన్ను అనగా మన్మథుని జయించు 
టచే మారజి ల్తైన బుద్ధునికి సంబంధించిన, స్పర్గయా ఇవ-జయింఫ, 

| గోరిక చేతనో ౬ యనునట్లు, లోకజిద్భావం =సర్వలోక ములను జయింపగలిగి 

'-యుండుటను, విభ ర్రి=-ధరించుచున్నాడు. యస్య==వఏ మన్మథునకు, 

ఈశతులయా ఇవ = ఈశళ్వరునితోటి సామ్యము నపేక్షించుటచేతనో 
యనునట్టు, అనగా తన దేహమును దహించిన ఈశ్వరుని పె వైరము 

చేతనో యనునట్టు, అశరీరిణః = దేహము దగ్గ మెనందువలన. శరీరము. 

లేక యున్నవానికి, ఆత = ఈ లోకమందు, కర్తృత్వం = జయశీలత్యము 

పకాంతరమున సృష్టిక రృృత్వము సిద్ధమైనది. పరాభవముపొందినవారు, 

తమ్ము పరాభవించినవారి పె ఈర్ష్యవహించినవారై వారిసామ్యమును 

బడయుటక్రై వారివలె వ్యవహరింతురు. ఈశ్వరునకు (పపంచసృష్టికె 

శరీర మవసరములేదు. ఉపాదానములై న పరమాణువుల (పత్యకాదు 

లున్న చాలునని తారి-క సిద్ధాంతము. 

లోక జిద్మా వం - లోకం జయతీతి = లోకబిత్, లోకబిత: భావః-= 

లోకజిద్భావః, తం = లోక జిద్భావం, ఈశ తులయా, ఈశేన..త్తులా== 

-ఈశతులా, తయా == ఈశతులయా. 

అళ్రీరణిః = ళరీరం ఆస్మా స్తీ ఇతి = సరిరీ, న శళరీరీ = ఆశరీరీ, 

తస్య = అశరీరిణః, 



ల్రీవిశ శ్రీహర్ష స్రైషథము 

భావము : 

బుద్ధ దేవుడు మారుని ఆనగా కాముని అనగా కామమును జయించుట 

వలన, మారజిత్తను పేరును బొందెను. అనగా మన్మథుని జయించినవా 

డను పేరును _ బొందెను. అందువలన అతనిపై మన్మథుడు అసూయ 
వహించి యాతనివలె లోకజిత్తుడుగా నుండుటను వహించెను. అల్లే 
ఈశ్వరునితో సామ్యమును వహించుటకో యనునట్లు, శరీరములేని తాను 
ఈ లోకమున క_రృత్వమును అనగా మన్మథుని పక్షమున లోకమును 

జయించుటను, ఈశ్వర పక్షమున సృష్టిక_రృృత్వమును వహించెను. 

“పపంచ సృష్టికి. ఈశ్వరునికి పరమాణువుల (పత్యక్ష జ్ఞానాదులున్న 

చాలును, కాని శరీర మవసరము లేదు. ఆప శరీరములేని యామన్మథు 

నకు ప్రపంచజేతృత్వమనెడి క ర్హృత్యము సరిపడినదని యాశయము ॥16॥ 

ల్ ఈశ్వర స్య జగత్ కృత్స్నం సృష్టి మాకులయ న్నిమాం, 

అస్తి యోఒస్త్రీకృతస్త్రీక స్తస్య వై ర మనుస్మరన్. 17 

ప. వి. ఈశ్వర స్య -జగత్ -కృత్స్నం -సృష్షిం-ఆకులయన్ - ఇమాం-అ స్తి-యః- 

అ స్రీకృత స్రీకః - తస్య-వె రం-అనుస్మరన్. 

ఆర్థము: యః==ఏ మన్మథుడు, వై రం=ద్వేషమును అనగా ఆంగీకరింపక 
యుండుటను, ఆనుస్మరన్ = మనస్సునందు ఉంచుకొనినవా డై, ఆన్రీ 

కృత న్రీకః, అ న్రీకృత = త్రీ భిన్నులుగాజేయబడిన, న్రీకః = = స్రీలు 

కలవాడై, పవాంతరమున, అన్రీకృత == అస్రములుగా చేయబడిన, 

స్రీక ౩= స్రీలు కలవాడై, ఈళ్వరస్య == ఈ శ్వరునియొక్క_, ఇమాం = 

ఈన్రీపురుషాత్మకి మైన, సృష్టం =సృష్టియగు, కృత్స్నం=సకలమైన, 

జగత్ = [పపంచమును, ఆకులయన్ =అస్థిరపరచుచు, అ స్రికఉన్నాడు . 

సమాసములు : 

_ అనన్ర్రీత్య తన్త్రీ కః ఎ న గ్రియః= =అ న్రీయః, ఆ న్రీయః కృతాః = అత్రి 

కృతాః, అస్ర్రీకృతాః త్రయః యేన సః= ఆన్రీకృత న్రీకః, పజాంతర 

మున, న ఆస్తాజి = అనస్తాణి, ఆనస్తాణి ఆసాణి సంపద్యమానాః 

కృతాః = అఆ న్రీకృతాః, అ స్రీకృతాః స్రీయః యేన సః =అస్రీకృత స్ర్రీకః, 



స ప్రదళ సర్గ విఏర్ 

భావము : 

మన్మథుడు ఈశ్వరుని పైని వైరమును స్మరించుచు, ననగా నతని సృష్టి 

నొప్పుకొనరాదను భావమును హృదయమునం  _ దుంచుకొనినవా(డై, 

యీశ్వరుడు సృజించిన న్రీలను నన్రీలుగా ననగా క్రీభిన్నులుగాం జేయు 
చున్నాడు, పతశాంతరమున వారిని తన కార్యములందు నస్త్రములుగా 

ననగా నాయుధములుగా( చేయుచున్నాడు. శ్రీలు లేనిచో మన్మథుని 

కార్యములు నెగ్గవుకదా ! ఈ విధముగా ఈశ్వరుని సృష్టియన యీ 

[ప్రపంచము నంతటిని, తారుమారు చేయుచున్నాడు. అనగా నీశ్వరుడు 
స్త్రీలను. వేరుగా పురుషులను వేరుగా స్ఫజింపగా నీ మన్మథు డది 
యట్టుండరాదను భావముతో స్రీభిన్నులను గూడ స్రీలుగా. జేయుచు 

ఈశ్వరసృష్టిని. గలతబెట్టుచున్నాడని యాశయము. తిపురాసురులను వధించు 

నపుడు ఈశ్వరుడు విష్ణువుయొక్క మోహినీమూర్తిని అస్త్రముగా. జేసుకొనుట 

వలన ఉభయులకును సామ్యము. ॥17/॥ 

శో చ్నకే శక్రాదినేత్రాణాం స్మరః పీత నల(శ్రియాం, 
౧ 

అపి దైవత వై ద్యాభ్యా మచికిత్స్య మరోచకమ్. 18 

ప. వి. చ్యశే - శ క్రాదినేతాణాం - న్మరః-= పితనల[శియాం = అపి - దెవత 

వై ద్యాభ్యామ్ - అచికిత్స్యమ్-అ రోచకమ్. 

అర్థము. స్మరః మన్మథుడు, పీతనల్మశియాం, పీత=పానము గావింపబడిన, 

నల[శియాం =నలసౌందర్యము కలిగిన, అనగా, [పత్యక్షము గావింప( 

బడిన నలసౌందర్యము గల్గిన, శ| కాదిన్నేతాణాం = ఇం|దుడు 

మున్నగు దిక్సాలుర నే తములకు, దైవత 'వై ద్యాభ్యామపి == దేవతలకు 

వెద్యులై న అశ్వినీ కుమారులచేతను, అచికిత్స్యం = చికిత్స చేయ 

సాధ్యముగాని, ఆరోచకం = రోగవి శేషమును, చ కే=కల్లించెను. 

సమాసములు ; 

క (కాదినో(తాణాం- శకః ఆదః యేషాం తే-శకాదయః, శ్యకాదీనాం 

న్నే తాణి=ాశ క్రాదినే త్రాణి, తేషాం=ళకాదినే తాణాం. 

15) 



226 శ్రీహర్ష నైషధము 

వీతనోల ([ియాం.నలస్య శ్రీః=నలశ్రీః, పీత్రా నలశ్రీః యె సాని= 

పీతనలథభ్రీణి, తేషాం=పీతనల క్రియాం, 

దొ వత చై ద్కాఖ్యాం- దై వతానాం వె ద్యౌ=దైవతవైద్యా, తాభ్యాం 

దైవత వై ద్యాభ్యాం. 

అబిశీత్భ్య్యాం - చికిత్సితుం శక్యం =చికిత్స్యం, న చికిత్స్యం = అచి 

కిత్స్యం, తత్ == అచికిత్స్యమ్. 

భావము : 

ఇం|దాది దేవతల నేత్రములు నలుని సౌందర్యమును గాఢముగా 

జూచుటవలన వారి నే తములయందు మన్మథుడు అశ్వినీకుమారులచేతను( 

గుదుర్చుటకు సాధ్యముకాని యరోచకమను వ్యాధిని గల్లించెను. అరోచకమనగా 

రుచిని. దొలగించునట్టి వ్యాధి. వారు నలుని సౌందర్యమును జూచుటతో, 

మన్మథుని రూపమును జూచుటకు కోరిక వారికి కలుగలేదని యర్థము. ఆనగా 

నలుని సౌందర్యము మన్మథుని సౌందర్యము నతిశయించినదని భావము ॥18॥ 

ట్లో. యత్తత్ క్షిప్వన్త ముత్కమ్బ ముళ్తాయుక మథారుణం, 

బుబుధు ర్విబుధాః (కోధ మా[కోశా[కోళ ఘోషణమ్. 10 

= వి యత్ తర్ కిప _న్లమ్ - ఉత్క._మృమ్- ఉద్థాయుకమ్- ఆథ-అరుణం- 

బుబుధు 8- _విబుధాః-[కోధమ్-ఆ[కోశా[కోళ ఘోషణమ్. 

అర్థము. అథ = మన్మథుని జూచిన పిదప, విబుధాః = దేవతలు, యతత్ = 

ఏవియో యొక మట్టి పెళ్లవంటి వస్తువును, క్షిపంతం = దూరముగా విసరు 

చున్న అనగా నితరులను గొట్టుటకై విసరుచున్న, ఉత్కంపం = 

కోపాదులచే నధికమైన వణకు గలిగిన, ఉఊజ్థాయుకం = యుద్ధమునకై 

పురికొల్పుచున్న, ఆ కోళా[ కోశ ఘోషణం, ఆకోశ = కోసుదూరము 

వరకును, ఆ కోశ ఘోషణం _ పరనిందతో గూడిన తిరస్కారమునకు 

సంబంధించిన గట్టి యుచ్చార ణగల్లిన , అరుణం = ఎజ్జనై న, [కోధం = 

దేహమును ధరించిన కోపమనెడు శ తువును, బుబుధుః = తెలిసికొనిరి. 

చెప్పబడిన గుర్తులచే [కోధమును శ|తువుగా (గహించిరని యర్థము. 



సప్తదశ సర్గ లి? 

ఢత్భామ్చ ఎ ఉద్గతః కమృః యస్య సః = ఉత్క-మ్పః, తం = 

ఉత్కమ్బం. 

డల్దాయతం-ఊజ్ఞాపయతీతి జ ఉష్థాయుక 2, తం = ఉర్థాయుకం. 

ఆగకోలా[రోళ మోవణంం [కోశ మభివ్యాప్య = ఆ|కోళం, ఆకోశస్య 

ఘోషణం = ఆక్రోశ 'ఘోషణం, ఆ కోళం ఆకోశ ఘోషణం యస్య 

సః = ఆకోళ ఘోషణకః, తం = ఆ(కోళా కోశ ఘోషణం. 

భావము : 

ఇట్లు మన్మథుని. జూచిన పిదప దేవతలు కొట్టుటకై దూరమునుండీ 
మట్టి పెల్లలు మున్నగువానిని విసరుచున్న, క కోపముచే వణుకుచు, యుద్ధమునకు 

పురికొల్పుచున్నట్టిదై కోసుదూరము వరకు వినపడునట్టి తిరస్కారభామణములు 
గల్గిన, యెజ్ఞనివన్నె గల్లినట్టి దేహధారియగు క్రోధ మను శ|తువును గాంచిరి. 

పై చిహ్నములచే [కోధమే శరీరమెత్తుకొని వచ్చిన దానినిగా దేవతలు భావించి 
రని యాళయము. 191 

శో. య ముపాసత దనౌష్పక్షతాసృక్ శిష్యచతుషః 
(భుకుటీ ఫణినీనాద నిభనిఃశ్వాస పూతృ్క-తాః. 20 

.వి, యమ్. ఉపాసత _ దన్తాష్టక తాసృక్ శిష్యచ వుషః - భుకుటీభణినీనాద 

నిభనిః క్యాస పూత్కృతాః, 

అర్థము: యం = ఏ కోధుని, దనౌష్టక్షతాసృక్ శిష్య చకుషః, దన్త=దంతముల 

చేత, ఓష్ష = పెదవులను, క్షత = కొజకుటచేత నేర్పడిన, అస్ఫక్ = 
నెత్తురునకు, శిష్య = సమానములై న, చకుషః = కన్నులుగల, [భుకుటీ 

ఫజినీనాదనిభనిఃశ్వాస పూత్క్యృతాః, (భుకుటీ = బొమముడి పొట్టనెడి: 

ఫణిసీ== ఆడసర్పములయొక్క, నాద ధ్వనితో, నిభ == సమానమైన, 

నిఃశ్వాస =నిట్టూ ర్పులయొక్క, వూత్కృుతాః == పూత్ీయను ధ్యనులు 

గల్గిన పరిజనులు, ఉపాసత = సేవించిరి. 



_ దస్తానకతానృ్ లీవు చతవః - దన్తైః ఓష్టానాం క్షతానిదనౌన్ట 
క్షతాని, దనౌష్షక్షతై * అసృక్ = దనౌష్షక్షతాస్ఫక్, -దనౌష్టక్షతాసృజా 

-. శిష్యాణి= దనౌష్టక్షతాసృక్ శిష్యాణి, దన్తాష్షక్షతాసృక్ కిష్యాణి చమూంషి 

యేషాం తేడా కాద నౌష్టక్షతాసృక్ శిష్య చతుషః. . 

(తవ బోవ జొనీనాదనిభనింక్వాన వ్రాత గా తొ౭ థుకుట్య ఏవ 

ఫణిన్యః == భుకుటీఫణిన్యః. భుకుటీఫణినీనాం నాదః =భ్రుకుటీఫణినీ 

నాదః, _|భుకుటీఫణినీనాదేన సద్భృశాః = [భుకుటిఫణినీనాదనిభాః, 

(భుకుటీఫణినీనాద నిభాశ్చ తే నిఃశ్వాసాశ్చ = [భుకుటీఫణినీనాదనిభనిః 

రాసాని | భుకుటివణినీనాదనిభనిఃశ్వాసా నాం పూత్కతాని యేషాం 

= |భుకుటీఫణినీనాదనిభనిఃశ్వాస స ఫపూత్కుతాః. 

భావము : 

ఆక్టోధుని పరిజనులు తమ దంతములచే పెదవులను కొజకుటవలన 

ఏర్పడిన గాయములనుండి యుద్భవించిన రక్తముతో సమానమగు నెజ్టనికనులు 

గలవారై, బొమముడిపా ట్రనెడు యాడుసర్పముల బుసలతో సమానములగు 

నిట్టూర్పుల పూత్కారధ్వనులు గలవారై యాతనిని సేవించిరి. అనగా న్యాకోధు 

డెట్టివాడో అతని పరిజనులును నట్టి కూరులుగనే యుండిరని యాశయము 201 

శో దురం కామాశుగేనాఒపి దుర ంఘ్య మవలంబ్య యః, 
ధా గి య? 

దుర్వాసోహృదయం లోకాన్ సేన్గాగినపి దిధక్షతి. 20 
| ది 

ప.వి. దుర్గం- కామాశుగేన-ఆపి. దుర ర్లంఘ్యమ్- అవలంబ్య- యః- దుర్వార పృ 

దయం. లోకాన్ _ సేనా నాన్ -అపి_దిధక్షతి. 

అర్థము: యః == ఏ క్రోధుడు, కామాశుగేనాఒపి == మన్మథునిబాణముచేతను, 

దుర్ణంఘ్యం == లంఘింపశక్యముకాని, దుర్వాసోహ్యదయం-దుర్వాసః 22 

దుర్వాసమహర్షియొక్క, హృదయం == హృదయమనెడి, దుర్గం=దుర్ల 
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* మును, - అవలంబ్య == ఆశ్రయించి, సేన్చ్రానప్తి = ఇందునితోకూడిన, 

లోకాన్ = లోకములను అనగా మూడులోకములను, -దిధక్షతి = దహింప 

గోరుచున్నది. నిత్య కోపియగు దుర్వాసమహర్షి. ఎవ్వరికిని ధర్షింప 

శక్యుడుగాడని (ప్రసిద్థ. 

ప దుర్గం - దుఃఖేన.ధంతుం శక్యం- = దుర్గం, తం = దుర్గం, | 

'కామాతగేన. = కామస్య ఆకుగ 8 -= కామాపగః, తేన = “కామాకగేన. 

దుల్గంభ్యుంం - దుఃఖేన లంఘయితుం శోక్యః = = సర్ణంఘ్యః, తం = 
“; “దుర్లంఘ్యం. = | ల్లా . 

.దర్భానోమృదయం _ దర్వాసనః హృదయం = . దుర్వాసోహృదయం, 

తత్ = దుర్వాసో హృదయం. | 

సేన్దారన్ _ఇన్హే)ణ సహ వర్తన, ఇతి = సేనా న్దాః, తాన్ = సేన్హాన్. 

భావము : 

ఆ (కోధుడు మన్మథుని 2 బాణమునకును ( లంఘెంష రప్త శకము ముకాని దుర్వాసుని 

హృదయమువంటి హృదయ మక దుర్గమును బొంది ది ఇందునితో కూడిన లోకము 

లను దహింప గోరుచుండెను ॥19211॥' 

ళో, వై రాగం యః కరోత్యుచై ఎకి రజ్షునం జనయన్నపి, 

సూతే సర్వన్ట్రియాచ్చాది వ్రజ్వలన్నపి య సమః, 22 

ప. బి: వై రాగ్యం- 'యః-కరోతి. ఊచ్చె:. రంజు జనం - జనయన్ - అపి - సూతే. 

. సర్వేస్టిరియాం స్ఫాది- -పజ్వలన్ - ఆపి. యః_తమః. 

అర్ధ ము:- యః = ఏక్షొధుడు, ఉచ్చైః = అధికముగా, రజ్జునం = రకవరమును . 

జనయన్నపి ; = _కల్గించుచున్నను, వెరాగ్యం==ర క్త వర్ణత్య ము లేకయుం 

డుటను, విర క్రిని; కరోతి == చేయచున్నా డు. అనగా కోపము వచ్చిన 

వానికి దేనియందును గోరిక యుండదు. తథా అట్ల, యః = ఏకో ధుడు 
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(పజ్వలన్నపి == మండుచున్నను, అనగా |పకాశించుచున్నను, అనగా 

లోన సంతాపమును కల్పించుచున్నను, సర్వేన్టిియాచ్చాది, సర్వేస్ట్రియ = 

కన్ను ముకు)_ మొదలగు జానేనియములను , ఆచా౫ది = ఆవరించునపే, 
య రౌ Ey ద) లి లబ 

తమః = మోహమును, అంధకారమును, సూతే = కలిగించుచున్నాడు. 

[కోధముచే నంధుడై న వాని కేదియును కానరాదు. 

వి. 1) ర క్ర వర్ణత్వమును, గల్లించుచును, వైరాగ్యమును ననగా ర క్షవర్ణ రాహి 

త్యమును, కల్లించునని చెప్పుటవలన విరోధాభాసాలంకార ము. వైరాగ్య 

మనగా విర _క్రియని చెప్పుటవలన విరోధమునకు పరిహారమగును. 

2) పకాశమాను(డె నశు అంధకారము కల్గించునని చెప్పుట వలన విరోధా 

భాసము, అంధకార మనగా మోవామని . చెప్పుటవలన విరోధమునకు పరి 

హారము. 

నై రాగ్య౦ = విరాగిణో భావః = వైరాగ్యం. 

నర్నేంబ్లి యాచ్చా బిఎ సర్వాణీ చ తాని ఇం| దియాణి = సర్వేన్టిియాణి. 

సర్వేన్టి)యాశి ఆచ్బాదయకీతి = సర్వేనిియాచ్చాది, తత్ = సర్వేన్ది 

యాచ్చాది. 

భావము : 

ఆకోధుడు ఎక్కువ రాగమును అనగా రక్త వర్ణత్వమును కలిగించు 

చున్నగు, వైరాగ్యమును (ర కవర్ణ రాహిత్యమును) విర కిని కలిగించుచున్నాడు- 

అభ లోన సంతాపము కలిగించుటచే [పజ్వలించుచున్నను (_పకాశించుచున్నను) 

ఆంధకారమును (మోహమును) గలిగించుచున్నాడు 1221 

ల్ల, పంచెషువిజయాసకౌ భవస్య కుధ్యతో జయాత్, 

యేనాన్యవిగ్భహీతారి జయకాలనయ శిత. 29 



స్తవః సర్గ 29]. 

ప. వి: పంచేషవిజయాస కా- -భవస్య-[కుధ్యతః-జయాత్_ = యేన-అన్య-విగ్భ 

హీతారిజయకాలనయః [శితః, 

ఆర్థము:- పంచేషవిజయాసకా, పంచేషు = మన్మ థునియొక్క-, విజయ = 

విజయమందలి విషయమున, అసకౌ సత్యాం = పట్టుదల లేనందునవలన. 
అశ క్రి యేర్పడగా, కుధ్యతః = కోపించునట్టి, _ భవస్య = శివుని, 

జయాత్ = జయించుటవలన, ఆనగా తన్ను వళీకరించుటయను కారణము 

వలన, యేన = ఏ|కోధునిచే, అన్యవిగృహీతారిజయకాలనయః, 

అన్య = ఇతరులచే, విగృహీత = నిగ హింపబడిన, ఆరి =.శ[తువును, 

జయ = జయించుటకు, కాల = తగిన కాలమనెడు, నయః = ఉపాయము 

శిరితః = ఆశయింపబడినది. 

వంచోనుబిజియం, పంచ ఇషవః యస్య సః==పంచేషః, పంచేషోః 

విజయ == పంచేషవిజయః, పంచేషమవిజయే ఆ ఆస క్తిః 8 =పంబేషవిజయా 

సక్రిః, తస్యాం == పంచేషువిజయాస కౌ. 

అన్య విగృ హితారి జయ కాలనయః - అన్యేన విగృహితః= అన్యవిగృహీితః. 

అన్యవిగృహీతశ్చాసొ ఆరిశ్చ == అన్యవిగృహీతారిః, అనృవిగృహీతారేః 

జయః = అన్యవిగృ హీతారిజయః, అన్య విగృహీతారిజయస్య కాలః == 

అన్యవిగృహితారి జయకాలః. అన్యవిగృహితారిజయకాలస్య నయః = 

అన్యవిగృహితారి జయకాలనయః. 

భావము : 

పూర్వము మన్మథు నోడించుటలో పట్టుదల లేనందువలన నశ క్రిచే 

కోపించుచున్న శివుని తనకు తాను వళీకరించుకొనను. అందువలన 

నొంటరిగా తాను శ తువుగు జయిుఎప లేకపోయినపుడు, మరిమొకనితో 

నాతడు యుద్ధమాడు సమయమున, ఆతని నోడించుటకు అవకాశము 

చేసికొనుట యను ఉపాయముగు ఆ [కోధుకు పన్నెను. మరియొక్క 
సమయమున నోడింపశక్యముకాని శివుని . మన్మ నితోటి యుద్ధకాలమున 

క కోధుడు. జయింపగ రిగనని. యర్థము 1281 



ప్ర "శ్రీహర్ష నైషధము 

శో సాసా విసారయ న్నిఖ్యే బిభ్య దరపథసవాక్, 
ధా యిల అము థి ళా 

సూచయన్ కాకు మాకూతె రోభ సత్ర వ్యలోకి తె, 24 
యి ౧౫ —D న . 

ప. వి. హస్తా-విస్తారయన్ _ఇభ్యే-బిభ్య త్ -ఆర్థపథ స్థవాన్ - సూచయన్ -కాకుమ్- 
ఆకూతై ౩-లోభః-త| త_వ్యలోకి-తై =. 

అర్ధము: ఇభ్యే=ధనవస్తు విషయమునందు, హస్తా రెండుచేతులను, విస్తార 
యన్ =లోభముతో చాచుచు,బిభ్యత్ = ఇచ్చునో ఇయ్య డోయను కారణము 

వలన, భయపడుచు, కావుననే ఆర్థపథ స్థవాక్ = హృదయమునుండి. వెల్వడి 

కంఠమునకు వచ్చి బయటికి వెల్వడక మార్గమధ్యమున నిలిచిన వాక్కు. 

గలిగినవాడై (తధా=-అపే ) ఆకూతె ౩==తన దీనత్వమును (పకటించు 

చేష్టలచే, కాకుం== శోకభయాదులచే. గలిగిన వికృత ధ్యనిని; సూచయన్ 

= సూచించుచు, (తథా == అద్ది) (వేళ్ళను నోట నుంచుకొనుట మున్నగు 

చేష్టలచే “దేహి, దేహి” అని భయదై న్యములతో వికృతమైన మాట 
నుచ్చరించుచు, తోభః=శరిరమును ధరించిన లోభము, తత = జన 

మధ్యమున, తెః= ఆ దేవతలచే, వ్యలోకి = చూడబడెను. 

సమాసములు : 

ఆరపథసవాక్ _ప వ; అరం = అరపథం, ఆరప ధే తిషతీతి = అర 
ల థి ఖ ఢి (త © యి 

పథసా, అరపథసా వాక్ యసః సః = ఆరపథసవాక్. 
భి ధో లి ధా 

భావము ; 

ఆ వచ్చుచున్న జనసమూహమునందు ఇం దాదిదేవతలు దేహమును 

ధరించిన లోభమును అనగా లోభుని గాంచిరి. ఆ లోభుడు ధనవంతుని 

చూచి, చేయి చాచుచు, అత డిచ్చునో ఈయ (డోయని భయపడుచు, అందు. 

వల్లనే మనస్సు నుండి వచ్చిన మాటను లోపలనే ఆణచుకొనుచు తన 

దైనా వ్యాదుల లను నూచించు చేష్టలచే కోకాదులవలన గల్పునట్టి వికృతధ్వను 

లను వ్య క్రవజచుచు ననగా నోటవేళ్ళ నుంచుకొనుట మున్నగు చేష్టలచే 
ర్ట 
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గులు గి 

“దేహి దేహి” (ఇమ్ము-ఇమ్ము) అని భయముచేతను, దుఃఖముచేతను 

వికృతమైన ధ్వనిని చేయుచుండెను. 124 

శో. దెన్య సెన్యమయా నిత్య మత్యాహారామయావినః,. 

భుంజాన జనసాకూతపశ్యా యస్యానుజీవనః. 25 

వి. న్య న్యమయాః యః నిత్యం _ అత్యాహారామయావినః --భుంజాన జన "సె 

కూతప పళ్యాః- -యస్య- _అనుజీవినః. 

అర్ధము: నిత్యర= ఎల్లపుడు, దైన్య స్తెన్యమయాః 2 దై'న్యముతో డను చౌర్యము 

తోడను నిండిన, అత్యాహారామయావినః ; అత్యాహార __ అదిక ముగా 

నాహారమును భుజించుట చేత, ఆమయావినః = అజీర్ణరోగము గలవారును, 

భుంజానజనసాకూతపళ్యాః - భుంజానజన == భోజనము చేయుచున్న 

జనులను, సాకూత =- తమకు పెట్టక తినుచున్నార నెడి దురభ్మిపాయము 

లతో, పశ్యాః == చూచునట్టివారు, యస్య= ఏ లోభునికి, అనుజీవినః= 

సేవకులు. ఆట్టిలోభుడు, వ్యలోకి =చూడబడెను అని వెనుకటి శ్లోకముతో 

అన్వయము. 

సమాసములు 

దైన్య స్తిన్యమయాః- దీనస్య భావః =ాదైె న్యం, సేనస్య భావః సైన్యం 

దెన్యం చ సైన్యం చ= దెన్య స్తై సెన్యే, దైన క సెన్యే (పచురే యేషు తొః= 

దైన్య స్తెన్యమయాః. 

అక్ర క్యా వోరాముయా విన౭_ ఆత్యంత. మాహారః =అత్యాహారః, ఆతా 

రేణ ఆమయః ఏషా మ సీతి అత్యాహారామయావినః . 

ళ్ 

భుండానోజనోనాటాతవళ్ళాం 8... భుంజానాశ్చ తే జనాశ్చ యై భుంజాన 

జనాః, ఆకూతేన సహితం యథా తథా పశ్య ౧ నీతి == = సాకూతపశ్యాః, 

భుంశానజనానాం సాకుతపశ్యాః == భుం జానజన సాకూతపళ్యాః, 
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భావము : 

ఎల్టపుడు దీనత్యమును చౌర్యమును వహింవినవారును, అమితముగా 

తినుటచే అజీర్ణవ్యాధుల కొందినవారును, భోజనము చేయు జనులను చూచి వీరే 

యంతటిని తినుచున్నారే మనక్రేమియు బెట్టుటలేదే ఇవి మున్నగు దుష్టాశయము 

లతో, తిను జనమును సాభిపాయముగా( జూచునట్టి లోభుని సేవకులను 

నిం| దాది దేవతలు గాంచిరి. ॥£ర్॥ 

శో ధనిదానామ్చువృషే ర్యః పాత్రపాణా వవగహాః 
గా టె 

స్వా నాసా నివ హా నిసా ద్వి(క్రీణీతే౬ర్గవత్సు యః, 26 

ప. వి. ధని దానామ్భువృ వేః-యః-పా[తపాణా -అవ గహః -స్వాన్ _ దాసాన్- 

ఇవ-హా-నిఃస్వాత్ -వి[క్రీజీతే -అర్భ్యవత్సు-యః. 

అర్థము: పాతపాణా =ాదానార్హులగు |బాహ్మణాదుల హస్త విషయమున, ధని 

దానామ్చువృః, ధని=- ధనికులయొక్క, దానామ్చు =దానముచే సెడి 
సమయమున వదలి పెట్టు జలముయొక్కం_, వృ స్టైః =వర్షమునకు, యః= 

ఏలోభు (డు, అవగ హః== | పతిబంధకుడో, తథా=ాఅపే, నిఃస్వాత్ = 

నిర్ధనునినుండి, స్వాన్ = తనకు సంబంధించిన పు[తదారాదులను, దాసా 

నివ== సేవకులనువలె, యః==ఏ లోభు(డు, అర్ధవత్సు =ధనికుల విష 

యమున, వి కీణీశే = వికయించుచున్నాడో (అట్టి లోభుడు చూడబడెను), 

హా= కష్టము. 

ధోనిదా నామ్ము వృ స్లేః- దానస్య అమ్మని = దానామూని, ధనినాం 

దానామూని = ధనిదానామ్బూని. ధనిదానామ్ఫూనాం వృష్షిః = ధనిదా 

నామ్బువృష్షిః, తస్యాః ధనిదానామ్బువృ మః. 

పూ [తపా లభౌ.పాత్రస్త్మ పాణిః జాపా[తపాశీః, తస్మిన్ = ప్మాతపాణా. 

సన్యా ల్ _నిర్గతం స్వం యస్మాత్ సః=నిఃస్వః, తస్మాత్ ==నిఃస్వాత్, 



సప్తదశ సర్గ 285 

ఆలోభు(డు ప్మాతులగు |బాహ్మ ణాదుల హ స్తమున దానము చేసెడి కాల 

మున వదలునట్టి జలవృష్టికి (పతిబంధకుడు. లోభగుణముగలవాడు ఎంత ధన 

వంతుడై నను దానము చేయడుకదా ! ధనములేని వాడు తన బిడలయందును 

భార్యయందును నభిమానము లేనివాడై. వారిని తన సేవకులను విక్రయించినట్లు 

.వికయించును. దీనికిని ధనమునందలి లోభమే కారణము, అట్టి లోభుని ఇం|దా 

దులు గాంచిరి. 11264 

ల్లో, ఏక ద్వికరణే “హీతూ మహాపాతకపజ్బుకే 

న తృణే మన్యతే కోసకామౌ య; సజ్బ కౌరయన్, 27 

ప. వి. ఏకద్వికరణే- హేతూ _మహాపాతపంచకే.న-తృణే_మన్యలే_ కోపకామౌ. 

యః-పజ్బా-కారయన్. 

ఆర్థము: మహాపాతక పజ్బా'కే=-[బహ్మహత్య, మద్యపానము, చౌర్యము, గురు 
స్రీగమనము, కృతఘ్నత, ఆను అయిదు మహాపాపములందు, ఏకద్వి 

కరణే-ఏక-ఒక పాతకమును, లేదా, ద్వి = రెంటిని, కరణే== చేయట 
యందు, హేతూ =-కారణములై న, కోపకామొ కోపము, కామము 

అను రెంటిని యః=-ఏ లోభు(డు, పంచ=-అయిదు మహాపాతకము 

లను, కారయన్ == చేయించుచు, తృణే=- ఆ కోపకామములను, గడ్డి 

పోదలుగా, న మన్యతే = తలచడో, అట్టి లోభుడు చూడబడెనని యర్థము, 
అనగా పంచమవిపాతకములలో కోపము [బహ్మహత్యను మాత్రము 

చేయించవచ్చును. కామము గురున్రీగమనమును, దానికై ఆ గురువు 

వధను చేయింపవచ్చును. కాన కోపము ఒక పాతకమును కామము రెండు 
పాతకములను చేయింపగలవు. కాని లోభము పంచ మహాపాతకములను 

చేయింపగలదని యర్థము. 

ఎీతోద్న కరో గో ఏకం చ ద్వే చ=ావఏకచదేం, ఏకద్యయోః కరణం = 

ఏకద్వికరణం, తస్మిన్ ఏకద్వికరణే, 



286 (్రీ హర్షనై షధము 

మవహోపాతకవంబచకే _మహాన్తి చ తాని పాతకాని చ=-మహాపాతకాని, 

మహాపాతకానాం పంచకం=ామహాపాతకపంచకర, తస్మిన్ = మహీ 

_ పాతకపంచతే. 

| కోవకామౌొ _కోపళ్చ, కామశ్చ = కో పకామౌ, తొ -=కోపకామౌ. 

భావము + 

బ్రహ్మహత్యాది పంచమహాపాతకములలో కోపము [బహ్మహత్య అను 

ఒక్క పాతకమును చేయింపవచ్చును. కామము గురు స్రీగమనము, దానికై గురు 

వధ యను రెండు పాతకములను చేయింపవచ్చును. కాని లోభము ధనము 

ధనమునందలి యాళతో .(బహ్మహత్యను, సువర్ణచౌర్యమును, రుచి యందలి 

యాశతో మద్యపానమును, ప్రీయందలి యాశచే గురుస్రీగ మనమును, ఇష్ట 

సంపాదనేచ్చచే పె నాలుగు పాతకములతో సంబంధముగల ఐదవ పాతక మును 

చేయించును. కాన లోభము కోపకామములను గడ్డిపోచగా కూడా లెక్కి_ంచుట 

లేదు. ఇట్లు పంచ మహాపాతకములకు కారణభూతుడగు లోభుని ఇం|దాదులు 

చూచిరి, 

ల్లో. యస్సర్వేంద్రియసద్యాపి జిహో ౪౦ బహ్వువలంబతే, 

తస్యా మాచార్యకం యాష్టావటవే పాట వేఒర్షితుమ్, 21 

ప. వి. యః-సర్వేన్టి9 యసద్మా అపి -జిహాం- బహు. ఆవలంబ తే తసాం-ఆచా 

ర్యకం-యాల్ఞావటవే_పాటవే_-ఆర్జితుమ్. 

అర్థము: యః-ఏ లోభుడు, సర్వేన్టియసద్మాపి, _సర్వేని0య = సకలేన్లి) య 
ay ఏఐ a 

ములను, సద్మాపి = స్థానముగా కలిగియున్నను, బహు = అధికముగా, 

జిహ్వాం-నాఎకను, తస్యాం=ాఆ  నాలుకయందు, యాల్ఞావటవే == 

యాచన యను (బహ్మచారికై యనగా శిష్యుని కె, పాటవే=-పటుత్య 
విషయమునందు అనగా యాచకంపందు మాటల నేర్పును గల్లించు విష 
ముశందు, ఆచార్యశం= గురుత్వమును, అర్జితుఎ== సంపాదించుటకు, 

అఆవలంబతే హూ ఆశ యించుచున్నది . 
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సమాసములు : 

నర్వేన్దిీయనద్యా - సర్వాణి చ తాని ఇస్ట్రియాణి చ ='సర్వేన్టి) 

యాతి, స ర్వేస్ట్రియాణి సద్మ యస్య సః = సర్వేన్ధియసద్మా. 

యాచ్హానఖవో- యాఖ్టేవ వటుః = యాన్ధావటుః, తస్మై = యాబ్ధావటవే. 

ఫాఖవే-పటోః భావః = = పాటవం, తస్మి౯ా = పాటవే, 

భావము : 

ఆలోభుడు సర్వేస్టిియములందు నివాసము గలిగియున్నను, అనగా 

గంధమందు లోభముచే [ఘాణిస్ట్రియమునందును, రసాదులయందు లోభముచే 

రసనాదీన్ట్రియములందును నివాసము గలిగియున్నదును, ముఖ్యముగా జి ప్వాస్టి 

యమునందు నివాసమును గలిగియున్నది. ఏలయనగా యాచన జిహ్యనుండి 

యేర్చడును. ఆయాచన యను శిష్యునికి చక్కగా మాట్టాడుటయందు నేర్పును 

గలిగించుటకై యాలోభుడు, దానికి గురు స్థానమునువహించి జిహ్యయందు 

నెలకొని యున్నా డని యాశయము ॥268॥ 

ల్ల, పథ్యాం తథ్యా మగ్భహ్హన్త మనం బన్లు ప్రబోధనమ్, 

శూన్య మాళ్లి ష్య నోజ్డ నృం మోహ "మెక చ్చ హన తే. 29 

ప. వి. పథ్యాం - త థ్యామ్- అగృహ్హాన్తం ఎ అన్థం = బన్టుప్రబోధనం- హన్యమ్- 

ఆశ్లిష్య-న-ఉజ్ఞ న్మం_మోహం-ఐక్ష_న్ల-హ న్ల-తే, 

అర్థము: పథ్యాం = జి హిత మైన, త థ్యాం-సత్యమైన, బన్గు పబోధనం, బంధు = 

తలిదండ్రులు మున్న గువారిచే( చేయబడిన, [పబోధనం = (పబోధమును, 

అగృహ్హాన్తం = (గహించనట్టి, అన్ధం = గుడ్డియెన అనగా ఆజ్ఞానముతో 

నిండిన, శూన్యం = అసత్య పాయమైన దానిని, ఆశి ష్య = సత్యముగా 
టా య 

భావించి, న ఉజ్ఞన్తం = విడువనట్టి, మోహం = మోహమును, తే 

ఆ ఇందాదులు, ఐక్షన్ల = చూచిరి, హన = కష్టము. 



వధథ్యాంం- పథి భవా = పథ్యా, తాం = పథ్యాం. 

అగ్భల్హాన్తం- న గృహ్హాన్ = అగ్భపహ్హన్, తం = అగృహ్హాన్లం, బన 

(పబోధనం = బన్గూనాం [పబోధనా యేన సః = బంధు పబో ధనః, 

తం = బంధు [పబోధనం,. 

భావము: 

ఆ ఇందాదులు మోహమును జూచిరి. ఆమోహము తలిదం| డులు 

మున్నగు బంధువులు చెప్పునట్టి సత్యములై న యుపదేశములను విననిదియు, 

అసత్యములై న విషయములను నంటి పెట్టుకొని వానిని విడువనిదియునై యుండి 

నది. అట్టి మోహమును వారు చూచుట కష్టమైన విషయము 1129! 

FAD శః శః (పాణపయాణ=పి న స్మర _న్తి స్మర ద్విషః 

మగ్నః కుటుంబజమ్సాలే బాలికా యదుపాసినః. 80 

ప. వి, శ్వః-శ్వః-(పాణ్యపయాణె- అపి-న _ స్మర న్ని - స్మరద్విషః-మగ్నః= 

కుటుంబజవమ్బాలే-బాలిశాః.-యదుపాసి నః. 

అర్థము: యదుపాసినః - యత్ = ఏమోహుని, డపాసినః - సేవించునట్టి, 

బాలికా; = మూర్గులు, అనగా స్వయం (పజ్ఞులమను నహంకారముచే 

పరోపదేశమును పెడచెవిన పెట్టునట్టి జనులు, కుటుంబజమ్బాలే, 

కుటుంబ = పు[తులు, భార్య మున్నగు కుటుంబమనెడి, జమ్బాలే = 

బురదయందు, ' మగ్నాః = మునిగినవారై , శః శ్వః = మరుసటి 

దినములందు, [పాణ పయాణే2 పి = [పాణములు వెడలిపోవుట అనగా 

మరణించుట నిశృయమైనను, స్మరద్విషః = మన్మథ శ[తువై న శివుని, 

న స్మర ని = స్మరింపరు, బురదలో మునిగినవారు దేనిని స్మరింపలేరు 

గదా! 



ల ప్తదళ సర్గ లలి 

మాసములు : es 

(hm (వనయాశో- పాణానాం [పయాణం=|పాణ[పయాణం, తస్మిన్ = 

పాణ పయాగణ, 

శృరద్నివః-స్మరస్య ద్విట్ = స్మరద్విట్, తస్య = స్మరద్విషః 

వయుమ్ము జమ్మూలో - కుటుమృ్బ ఏవ జమ్బాలః = కుటుంబజమ్బాలః, 

తస్మిన్ = కుటుమృజమ్బాలే. 

యదుపానీనోః-యం ఉపాసత ఇతి = యదుపాసినః. 

భావము : 

ఆమాహునికి సేవకులు స్వయం పజ్ఞాభిమానులై పెద్దల యుపదేశములను 

వినని మూర్జులు. వీరు పుతకల తాదిరూపమైన కుటుంబ మనెడి బురదయందు 

బడినవారై. ఎల్పపుడును సన్నిహితమైన మరణమును. దెలిసియు సంసారసాగర 
మును దరింపజేసెడు పరమశివుని స్మరింపరు. 80 

కో, పుంసా మల బనిర్వాణ జానదీపమయాత్మనాం, 
౧౧ థి ఇ 

అన ర్యాషయతి వ్య కంయః కజ్వలవదుజ్యల మ్.01 

ప. వి. పుంసాం యః అలబ్ధనిర్వాణజ్ఞానదిపషమయాత్మనాం - అంతః _ మాపయతి- 

వ్య క్రం-యః -కజ్జలవత్ _ ఉజ్జ్యలం. 

అర్థము: యః = ఏమోహు(డు, అలబ్ధనిర్వాణజ్ఞానదీ పమయాత్మనాం, అలద్ధి = 

హీందబడని, నిర్యాణ = వినాశ ముగల్లిన, జ్ఞాన = జ్ఞానరూపమైన, దీప 

మయ = దీపముతో నిండిన, ఆత్మనాం = మనస్సుగల్లిన వసిష్టుడు 

మున్నగు, పుంసాం = జ్ఞానులై న పురుషులకు, ఉజ్జ్యలం = నిర్మలమైన, 

ఆంత; = ఆంతఃకరణమును, కజ్జలవత్ = కాటుకవలె, వ్యక్తం = స్పష్ట 

ముగా, మాపయతి = మలినపరచుచున్నాడు. 

సమాసములు : 

అల ్రనిరాంణ టొ న దీవమయాత్య నాం-న ౬దః = అలబ్లః, అలబః నిర్వా 
భ్ ఖా ధి ధ ధి 

ణః యేన సః = ఆలబ్లనిర్యాణః, జానమేవ దీపః = .జొనదీపః, అలబ 
ధి జ భో G 



240 శ్రీహర్ష నైషధము 

నిర్వాణళ్చాసా జ్ఞానదీపశ్చ = అలబ్బనిర్వాణజ్ఞా నదీ పః, అలబ్దనిర్వాణ 

జానదీపేన |పచుఠః = అలబనిర్వాణజ్రానదీపమయ:ః, అరబ్రనిర్వాణజ్ఞాన 
sy ఢి ష్ థి ఖ్ 

'దీపమయః ఆత్మా యేషాం తే= అలబ్దనిర్యాణజ్ఞానదీ పమయాత్య్మా నః, 

తెషాం = అలబ్దనిర్వాణ జ్ఞానదీపమయాత్మనాం. 

కోజ్దిలవోల్-కజ్జలమివ = కజ్జలవత్. 

భావము : 

ఆమోహుడు ఆరని జ్ఞానదీపముతో వెలుగొందు మనస్సుగల వసిష్టాదులగు 

జ్ఞానుల నిర్మలమైన యంతఃకరణమును కాటుకవలె మలిన పరుచుచున్నాడు. 

విశ్వామితాదులగు జ్ఞానులు సైతము మేనకాదుల మోహమునకు గురియెనవారై నిర్మ 

లమైన తమమనసును మలినపజచుకొనిరిగ దా. కావున విశ్వామితాదుల హృద 

యమున వెలుగొందు జ్ఞానడీపముకూడా మోహమను మసిచే మలినమగుచున్న 
దని యాశయము. ౩81 

ల్లో, (బ్రహ్మచారివనస్థాయియతయో గృహిణం యథా, 
తయో య ముపజీవ ని కోధలోభమనోభవాః. 8) 

ప,వి. [బహ్మచారివనస్థాయియతయః.గృహిణం -యథా-|తయః- యం = ఉప 

జీవ న్తి-| కోధలోభమనోభవాః. 

అర్ధము: [బ్రహ్మచారివనస్థాయియతయః, |బహ్మచారి == |బహ్మచారియ, వన 
స్థాయి = అరణ్యవాసము దేయునట్టి వానపస్టుడును, యతయః =-=సన్యాసి 

యనువీరలు, [(తయః=మువ్వురు, గృహిణం=గృహస్తుని, యథా =ఎట్లు 

ఉపజీవ ని ఆన్నపానాదులపె యా శయించుచున్నారో, తథా== ఆప్టే, 

[కోధలోభమనోభవాః == కోపము లోభము కామము అను నీమూడు, 

యం = ఏమోహమును, ఉపజీవ ని = ఆ|శయించుచున్నవి. ఆనగా 

మోహము జెందినవాడే [కోధమును లోభమును కామమును పొందునని 

యర్థము. 



(అవ్య చారివనలణ్టాయియతయః ఎ [బహ్మచారీ చ వనస్థాయీ ద 

యతిశ్చ =|బహ్మ చారి వనస్థాయియతయః 

(ోధభలోభమనోభొవా౭. మనసి భవతీతి == మనోభవః, |కోధశ్చ 

లోభశ్చ మనోభవశ్చ = | కోధలోభమ నోభవాః. 

భావము : 

(బహ్మచారియు, వాన్నపస్టుడును, సన్న్యాసియు నెట్టు తమ తమపోషణనతై 

గృహస్థు న్నా శయింతురో అరై కోధలోఖికామములను సీ మూడు గుణములును 

తమ తమ యభివృద్ధికి మోహము నాశయించును. అనగా మోహముగలవాడే 

కోధమును, లోభమును, కామమును పొందును. కాన మోహము |కోధలోభకామ 
ములకు ను తేజకము 182) 

శో జాగతామపి నిదా యః పశ్యతామపి యో౬నతా, 
౧౧ స 

(శుతె సత్యపి జాడ్యం యః (ప్రకాశేఒపి చ య_స్తమఃగి9 

ప. ని, జాగతామ్-అపి-నిదా-యః_పశ్యతామ్-ఆపి-యః-అనతా-తతే.. సతి. 

అపి-జాడ్యం-యః-| పకా శే-అపి-చ-యః-తమః. 

అర్థము: యః= ఏ మోహము, జాగతామపి == మేల్కొ_లుపుగ లవారికిని,ని|దా = 

అవివేక రూపమైన జడతరమువంటిది. తథా =అర్రి, యః = ఏమోహము, 

పశ్యతామపి== నే తములతో చూచువారికిని, అంధతా == (గుడ్డితనము 
వంటిది. అనగా సంసార మనిత్య మనియు, చుఃఖరూప మనియు 

తెలిసినను దానిని వదలనియకుండ( జేయుటవలన నామోహము అజ్ఞాన 

రూపము. తథా == అక్రు, యః = ఏమోహము, (కుతే సత్యపి==శాస్ర్ర 

జ్ఞానమున్నను, జాడ్యం=క ర్తవ్యాక ర్త రవ్య నిర్ణయమును జేసుకొననీయని 

యసామర్థ్యము వంటిది. తథా ==అ గై, యశ్చ = ఏమోహము, (పకాశే 

సత్యపి = సూర్యాదుల వెలుగు ఉన్నను, తమః = చీకటివంటిది. చూడదగిన 

16) 
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వీడి శ్రీహర్ష నైషధము 

ఘటపటాదుల నాచ్చాదించుటవలన చీకటి వంటిది. అనగా స్పష్టముగా 

గానవచ్చుచున్నను గాననీయకుండ జేయునది యని యర్థము. 

సమాసములు : 

అన్బతా, ఆన్ధస్య భావః = అన్ధతా. 

భానము : 

ఆ మోహము మేల్కొనినవారికి నిద వంటిది. నే తములతో చూచుచున్న 

వారికీ (గుడ్డితనము వంటిది. శా స్త్రజ్ఞానము గలవారికి జడత్వము వంటిది. సూర్యా 
G ద్ 

దుల వెలుగున్నచోట చీకటి వంటిది. 1981 

కో, కురునెన్యం హరేణేవ పప్రాగలజత నార్దునః, 
౧౧ రు జి జు 

హతం యేన జయన్ కామ _స్తమోగుణజుషా జగత్, 

ప. వి. కురు సెన్యం-హ రేణ- ఇవ. పాక్ - అలజ్జత _న--అర్జున:-_ హతం-యేన- 

జయన్ కామః. తమోగుణజుషా-జగత్. 

అర్థము: తమోగుణజుషా = అజ్ఞానరూపమైన తమోగుణమును బొందిన, యేన= 

ఏమోహముచే, హతం - కొట్టబడిన,జయన్ = జయించుచున్న, కామః 

మన్మథుడు, తమోగుణజుషా _ తమోగుణమును వహించిన, హరేణ 

సంహారమును చేయునట్టి రృుదునిచే, |పాక్ = పూర్వము, హతం = 
[1 

కో 

హతము గావింపబడిన, కురుసైన్యం లు కురువంశస్థుల సైన్యమును, 

జయున్ = జయించునట్టి, అర్జున ఇవ _ అర్జునుండు వలె, నాఒలజ్జత = 

సిగ్గుపడలేదు. 

కురు సైన్యం = కురూణాం సైన్యం = కురుసైన్యం, తత్ కురుసెన్యం. 

తమోగుణజుపా - తమ ఇతి గుణః=తమోగుణః, తమోగుణం జుషతీతి 

= తమోగుణజుట్, తేన = తమోగుణజుషా. 
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అజ్ఞానరూపమగు తమోగుణమును సేవించునట్టి మోహము [ప్రపంచమును 
నాశము గావించినది. అట్లు నాశము చేయంబడిన ఈ|పపంచమును కామము 

జయించుచు సిగ్గుపడలేదు. ఒకరు హతము చేసిన దానిని మజియొకడు హతము 

చేయుటలో అతని సామర్థ్య మేమియు నుండదు గాన నత డాపనికి సిగ్గుపడవల 

యును కదా! కాని సిగ్గుపడలేదు. ఏల యనగా తమోగుణముగల రుదుడు 

తొలుత తనశూలముతో కురు సెన్యము నుక్కడంచినను తరువాత నర్జునుడు ఆ 

సైన్యమును హతమార్చెను. కాని ఆపని కర్ణునుడును సిగుపడలేదు. అక్తు యిచ్చ. 
టను కామము, మోహము హతము గావించిన [ప్రపంచమును హతమార్చియు 

సిగుపడలేదు. [దోణపర్వ కథ ననుసరించి తొయుత రుదుడు తన హలముతో కురు 

సైన్యమును సంహరింపగా తర్వాత నర్డనుడు దానిని నిశ్శుషము గావించెనని 
తెలియుచున్నది. అనగామోహము. జెందినవాడే కామపరవశు డగుననియర్థము .1ల 4॥ 

రో చిహ్నితాః కతిచి దేవె; (పొచ పరిచయా దమీ, 
గ ద 

అన్యే న కేచనాచూఢ మేనఃకంచుక మేచనాః. 9 

ప. వి. చిహ్నాతాః-కతిచిత్ _దేవై ౩-| పాచః-పరిచయాత్ _అమీ _ అన్యే-న= కే.చన- 

. ఆచూడం-ఏనఃకంచుక మేచకాః, 

అర్థము: అమీ=- ఈకామాదులు, కతిచిత్=-కొందటైె న, దేవై *=-ఇ౦| దాదివేల్పు 

లతో, పాచః=పూర్యమెర్ప్చడిన, పరిచయాత్ = దృఢ మైనపరిచయము 

వలన, చిహ్నితా =గు ర్తులతో నిశ్చయింపంబడిరి. దేవతలకును కామాదిపర ' 

వశత్వ ముండుటవలననే వారికి పూర్వపరిచయము. అన్యే = వారి నా|శ 

యించిన బౌద్దాదులు, కేచన==కొందటు, న(జ్ఞాతాః) = తెలియబడలేదు. 

యతఃవవలయనగా, ఆచూడం-ాకిఖవజకును, ఏనఃకంచుక మేచకాః; 

ఏనః=ాపాపమనెడి, కంచుక == కవచముతో, మెచకాఃచానీలవర్జము 

గలవారై యుండిరి, ఎవ్వరు నల్పనివస్త్రముతో గప్పబడియుందురో వారు 

స్పష్టముగా గుర్తింప నశక్కులు. అరై పిరుము నల్రగానుండుటవలన 

గుర్తింపబడరైరి. 



అచూడణడ౦-_ చూడా మభివ్యాప్య = ఆచూడం. 

ఎనఃకంచుకవేచకాః. ఏన ఏవ కంచుకః = ఏనఃకంచుకః, ఏనః 

- కంచుకేన మేచకాః ౫ ఏనఃకంచుక మేచకా 

భావము : 

ఈకామ కోధలోభ ములకు దేవతలతో పూర్వపరిచయ మున్నందువలన 

వారిని వారు గుర్తింపగలిగిరి. వారిలో మిగిలినవారు పాపమనెడి కవచముచే 

నల్దనివన్నెను. బొందినందువలన వారిని దేవతలు గుర్తింపజాలకుండిరి. పాపము 

నలగ నుండునుగాన వారు పాపముచే నలుపువన్నెను బొందిరని యర్థము. నల్లని. 

వస్త్రముతో, గప్పబడినవారు స్పష్టముగా తరియరుగదా. ॥లీ5 

కో. తత్రోదూర్ల ఇవార్లోఘే నె న్యేఒభ్యర ముపేయుషి, 
౧ ౧ ౯9 ర వ (3) 

కస్యా ప్యాకర్ల యామాను సే వర్తాన్ కర్లకర్కాశాన్. 

ప. వి. త్మత-ఉద్దూర్ధే-ఇవ-అర్జౌఘౌ - సెన్యే_అభ్యరమ్ - ఉపేయుషి - కస్య- 
na ణు న్ా ణు 

అపి-ఆక ర్ణయామాసుః-లే -వర్జాన్ -క రక ర్క_శాన్. 

అర్థము: ఉద్లూర్ణే== మర్యాదను వదలిన (ఎల్తను దాటిన), అర్జౌఘె ఇవ సము 

[దమువలె చాలా లోతై నట్టి, సెన్యే==ఆకలిసైెన్యము, అభ్యర్గం=సమీప 

మును, ఉపేయుషి సతిాఫొందగా, త|త =అచ్చట, తే--ఆ దేవతలు, 

క స్యాపిడాక నబడని యాకృతిగల ఒకానొకనియొక్క-. అనగా చార్వాకుని 

యుక్క., కర్ణకర్క-శాన్ = కర్ణ కఠోరములైన, వర్ణాన్ = అక్షరము 

లను, ఆకర్షయామాసుః=వినిరి. 

అర్హా మేం అర్జసామ్ ఓఘః హఅర్జౌఘః , తస్మిన్ =అర్డౌ ఘే. 

కొరకర లాన్. -కర్ణయోః కర్యకాః = = కర్ణకర్కశాః, తాన్ = కర్త 

కర్క_కాన్, 
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మర్యాదను (ఎల్టను) దాటిన సము[దమువలె మిక్కిలి గంభీరమైన ఆ కలి 
సేన్యము సమీపమునకు రాగానే, యాదేవతలు ఆ సెన్యమందు "శరీరమును 

గనంయఆఅచరక కర్ణక కోరముగా మాట్టాడుచున్న నాస్తికుడగు చార్వాకుని మాటలను 

వినిరి. 1861 

శో. పూవోన్మజ్జినవ ద్యజ్ఞఫలేఒపి (శుతిసత్యతా, 

కా శ్రద్దా తత్ర ధీవృద్దాః కామాధ్వా యశ్థిలికృతః. 87 

ప.వి. (గావోన్మజ్ఞనవత్-యజ్ఞఫలే _ అపి-|శుతిసత్యతా = కా. శ్రద్ధా - క 

ధీవృద్ధాః - కామాధ్వా - యత్ = ఖిలీకృత:. 

ఆరము: [గావోన్మజ్జ్ఞనవత్ == ' | గావాణః ప్రవ నే” యని చెప్పబడిన విధముగా థ్ రిప్ 9. న జొ 

జాళ్ళు తేలియాడు నకు వాక్యమునకు వలె, యజ్ఞఫలే౬పి =జ్యోతిష్టోమాది 

యజములకువలమెన సరము మున, గువాని యందును, | శతిసతంనా = 
జో ఎనక వ్గే ol LU ద 

“జ్యోతిష్టోమేన స్వర్షకామో యజేత'' మున్నగు వేదములకు సత్యత్వము 

ఏర్పడును. అనగా “గావాణః ప్రవ న” యను వాక్య మెట్టు సక్యము 

కాదో, ఆ టై స్వర్శఫలమునకు జ్యోతిష్టో మాది యాగములను విధించు 

[శుతివాక్యములు కూడ సత్యముకాదని యర్థము. ణజాకళ్ళు తేలుచున్నవని 

చెప్పినను ఇ కాళ్ళు ఎట్టు తేలుటలేదో అవే “క్యోతిష్టోమాది యజ్జములను 

గావించినను, ఫలము వెంటనే కానవచ్చుటలేదు గాన యాగ్యపతిపాదక 

శ్రుతులు కూడ నపమాణములని యరము. హౌ ధీవృద్రాః = బుద్ది 
టు థి ఖి 6 

మ-తు లెన యోవేల్పులారా, తతా ఆ యాగఫలమునందు, దానిని 

(పతిపాడించు వేదమునందును (యుష్మాకంవచామీకు) కా (శద్ధాడావీమి 
(శద్ద? అనగా దానియందు (కద్ధ యనావశ్యకము,. యత్ = ఏకారణము 

చేత ననగా వేదోక్త విధుల నతి కమించుటవలని భయముచే, కామాధ్యా = 

స్వేచ్చా సంచారమార్గము, ఖిలీకృత ః=-బంధింపబడినది. అనగా పొడు 

జేయబడీనది, 
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(గౌబోన్య స్థిసవత్ _గాన్దా మున్మజ్జ్ఞనం = [గావో న్మజ్జనం, [గావోన్మజ్జన 

మివ = [గావోన్మజ్జనవత్. - 

యజ్ఞథలే = యజ్ఞస్య ఫలం =యజ్ఞఫలం, తస్మిన్ =యజ్ఞఫలే. 

(భతినత్యతా ల సత్యాయాః భావః=సత్యతా, [శుతేః సత్యతా = శతి 

సత్యతా. 

కొమాధ్యా = కామస్య అధ్యా=కామాధ్యా, 

ఖిలీక్స్ లః = అఖిలః ఖిలః సమృద్యనూనః కృత ౪ ఖిలీకృతః. 

భావము : 

జాష్న తేలియాడుచున్న వను నర్ధముగల “గావాణః స్టవ నే యను 
వాక్యము వాళ్ళు తేలియాడనందువల నసత్యార్థ మును జెప్పి యొట్టు [ప్రమాణము 

కాదో, అటై “జ్యోకషోమేన స్వర్లకామో యజేత* ఇత్యాదిగా, స్వర్గఫలమునక్రై 

జ్యోతిష్టో మాది యజ్ఞములను చేయవలయునని చెప్పు (శుతీవాక్యములును |పమాణ 

ములు కావు. ఏల యనగా యజ్ఞముచేసిన పిదప, స్వర్గరూపమగు ఫలము 

కానరాదు. ఎప్టీనగా “యాగ శుతిః అపమాణం - పత్మక్ష విరుద్ధ త్వాత్ ఎ 

(గావోన్మజ్ఞన [శుతివత్'” అని యనుమూనముచె జ్యోతిష్టోమాదియాగ . (పతి 
పాదకములగు శ్రుతులు ఆ[ప్రమాణము లగుచున్నవి. కాన బుద్ధిమంతులగు 

నోవేల్పులారా! అ స్వర్గవలమున "దును, దానిని పతిపాదించు [శుతియందును 

మీకేల నమ్మకము? ఇట్లు వేదోక్త విధుల నతి కమించుటవలని భయముచేతనే 
జనులకు స్వేచ్చాసంచారమార్గము నశించినది. ॥197॥ 

శో, కేనాఒపి బోధిస త్ర్వ్వేన జాతం త తేన హేతునా, 

య ద్వేదమర్మ భేదాయ జగదే జగ దస్టిరమ్. 38 

ప.వి. కేన-అపి-బోధిస తేన-జాతం-త త్వేన - హేతునా - యత్ - వేదమర్శ 
భేదాయ-జగదే-జగత్ -అ స్థిరమ్. | ఇ 
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అర్థము: కేనాఒపి==ఒకానొక పేరు తెలియనట్టి, బోధిస త్వేనడాఆఅతి పాజ్ఞుడగు. 
జినభట్టారకునిచే, వేదమర్మభేదాయ; వేద = వేదముయొక్క_, మర్మ=ా 

రహస్యములను, భేదాయవాభేదించుటకై , జాతంచఉదృవింపంబడినది. 

అనగా వేదముఆ రహస్యభేదనము చేయుట కారంభింపబడిన దని యర్థము. 

యత్ == వల యనగా, సత్తేన=స త్యము అనగా భావత్వ మనెడి, 

హేతునా=ాకారణముచే, జగత్=ా|పపంచము, అసిరం=-అసిరముగా, 

జగ దే= చెప్పబడినది. “యత్శత్ తత్ క్షణికః'” అను బౌద్ధసిద్ధాంతము 

ననుసరించి లోకమున నేది సత్యమును అనగా భావత్వమును అనగా 

ఉనికినిగ లిగియున్నదో అది క్షణికము అనగా క్షణకాల ముండి మజుక్షణ 

మున నశించునదిగానుండును. కనుక నీసిద్ధాంతము ననుసరించి యుభయ 

లోకములయందును స్థిరముగా నున్నట్టి యొక ఈశ్వరుడను కర్త నాధార 
ముగా జేసికొని వేదములు విధించిన విధిని షేధములు, నిరాధారము లగుట 

వలన, వేదము ల్మపమాణము లగుటచే వేదమర్మ భేదము సంభవించును. 
బౌద్ధసిద్ధాంతము, ఇతర గంథములవలన తెలియదగినది. ఇచ్చట బార్యాకు 

డను నా సీకుడు తన మతమందలి వేదా పామాణ్యమును బౌద్ధసిద్ధాంత 

ముతో సరిపడజేసి దాని నిట గట్టిపజచుచున్నాడు. ఈవిధముగా భావ 

[ప్రపంచమున కంతటికిని క్షణభంగురత్వము సిద్ధింపగా ఎవడు పాపము 

చేయునో అతడును క్షణికుడగుటవలన నశించెను గాన పాపమువలన 

భయ మేమున్నదని యర్థము. 

వేదమర్య భేదాయ _ వేదస్య మర్మాణి==వేదమర్మాణి, వేదమర్శణాం 

భేదః == వేదమర్మభేదః, త స్మె== వేదమర్శభేదాయ. 

అనీరోం _ నసిరం==అసిరం. 
(౮ ® ® 

భావము : 

గొప్పపజ్జగల బోధిసత్తుడు వేదమర్మములను భేదించుటకై యవతరిం 
రించెను. అతడు లోకమున నేది యేది యునికిని (స త్త్యమును) గల్గియన్నదో 
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యదిక్షణిక మని అనగా క్షణముండి, మరుక్షణమున నశించునదిగాసిద్ధాంత పఅచెను, 

ఆందువలన నుభయలోకములయందును సిరుడుగా భావింపబడి వేదములకు 

క్ర రగానున్న యీశ్వరుడును క్షణిషండగుటవలన అతని నాధారము గావించుకొని 

వేదములు విధించిన విధినిషేధములకు ఆశ్రయము లేనందువలన వేదములకు 
(పామాణ్యము తొలగిపోయినది గాన వేదముల రహస్యము భేదింపబడిన దాయెను. 

ట్లో, అగ్నిహో (తం తయీత నం (తీదండం భస్మ పుణ9కం 

(పజ్షాపొరుషనిఃస్వానాం జీవో జల్ఫతి జీవికా. 39 

పవి, ఆగ్నిహో|తం_|తయీత న్లిం-_| తిదణ్ణం-భస్మపుజ్ణ్రకం ఎ (పజ్ఞాపౌరువ 

నిఃస్వానాం -జీవః-జల్పతి-జీవికా. 

ఆర్భము : ఆగ్నిహో[త ౦=సాయం| పాత ఃకాలములయందు నిత్యముగను కామ్య 

ముగను ననుష్టింపండెడి అగ్నిహోత మను కర్మయు, |తయీత నం 

= మూడువేదములకు సంబంధించిన కర్మ|ప యోగములను బోధించు 

కల్పతరల|తము, |తిదండం= తిదండ మనెడు పాకపత[ వతము, భస్మ 

పుండకం == నొసట విభూతి రేఖలు డిద్దుకొనుట అనునిది యంతయు, 

(పజ్ఞాపారుషనిఃస్వానాం; (పజ్ఞా=మేధాక క్ర క్రి పౌరుష =సామర్థ ము ఆను 

ఏీనిచే, నిఃస్వానాం == శూన్యులై “వారికి, అవగా వంచన చేతను దొంగ 

నముచేతను బలమువేతను సంపాదించుట కశ కులగు పురుషులకు, 

బీవికా=-జీవనోపాయము అని, జీవః=-బృహస్పతి యను నాస్తిక 
దర్శన కర, జబ్బతి = చెప్పుచున్నాడు. అనగా ఆగ్నిహో,తాదులను 

చేయుట, విభూతులను బట్టించుకొనుట మున్నగునవి (బతుకు తెరువులే 

కాని పరలోక సాధనములగు తా త్రిక ములగు ధర్మములు కావు. కావుననే. 

'ఆగ్నిహో తం [తయో వేదా శ్రిదండం భస్మపుండకం, బుద్ధి పౌరుష 

హీనానాం బీవికేతి బృహస్పశళ్ః” అను బృహస్పతి వచనము ఇ పె విషయ 

మును దృఢ పజచుచున్నది. కావున అగ్నిహ్ త్రాదు (ప్రమాణము 

లనియే భావము; 
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(తయీత గ్లో 9ం_| త్రయాణాం సమూహః =[తయీ, (తయ్యాః తనం 

=తయీత న్తం. 

(తిదోండ౦-|తయః దండాః యస్మిన్ తత్ = తిదణ్ఞం. 

భన్యథ్రం (ఢతం-భస్మనాం పుణ్బ్ర)క ం=భస్మ పుజభ్ఞకం. 

(పజ్జొపౌదువని౭స్వాంనాం - పురుషస్య కర్మ ==పౌరుషం, (పజ్ఞా చ 

పౌరుషం చా పజ్ఞాపౌరుషే, (పజ్ఞాపౌరు షాభ్యాం నిఃస్వాః = (పజ్ఞా 

పౌరుషనిః స్వాః, తేషాం == (పజ్ఞా పౌరుషనిః స్వానాం. 

భావము : 

బతికి యున్నంత కాలము ఉదయసాయంకాలములయందు ఫలాపేక్ష 

లేక కాని, ఫలాపేక్ష గలిగి కాని, యాచరింపబడు కర్మ అగ్నిహోత మన 

బడును. మూడు వేదములలోను విహితములగు కర్మలను గూర్చి [ప్రయోగము 

లను బోధించునట్టి కల్ప సూత [గంథము౨ సిద్ధాంత ములు, పాశ్రపతులకు 

సంబంధించిన [తిదండ(వతము, భస్మధారణ యను నిది యంతయు, వంచన, 

దొంగతనము, బలవంతము మొదలగు నుపాయములతో [దవ్యార్జన చేయలేనివారికి 

జీవనోపాయము లని బృహస్పతి వచించెను. 18 9॥ 

క్లో, శుది ర్వంశద్వయీశుడౌ పితోః షిత్రో ర్యదేకళః, 
౧ © థు 

తదానన్నకులా దోషా దదోషా జాతి రస్తి కా. 40 

ప. వి, శుద్ధిః-వంశద్వయీపద్దౌ_పి తోః-పి తః - యత్ -ఏకశ:ః_తత్ = ఆన న్ల 

కులా-దోషాత్ -ఆదోషా_జాతిః-ఆ సి-కా. 

అరము ;. శుదిః-పరిశుదులగు తల్లిదం డులవలన జస్మించుటయే దాహ్మణత్య 
థి ధి ధీ బె 

క్ష[తియత్వ వై శ్యత్వాదుల లక్షణము. ఆమువంటి శుద్ది, యక్ =ఎందు 

వలన, ప్మితోః= త ల్రిదండులకు, పితోః=-తల్లితండులై న అనగా 

మాతామహపితామహులు, మాతామహి, పితామహియు ఆనువీరికి, వకశ; 
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=|పత్యేకముగా, వంశ ద్వయీ శుద్ధ స త్యాం- రెండు వంశముల... శుద్ధి 

యుండగా, ఈ విధముగానే వారికిని అనగా మాతామహునకును, మాతా 

మహికిని పితామహునకును, పితామహికిని యిక్లే బహ్మవరకును నున్న 
వెనుకటి వారికిని శుద్ధియుండగా నేర్పుడును. అది పరీశ్షింప(దగినది, 

తదా= అప్పుడు, అన నకులా = = అపరిమిత వంశ భేదము కలిగిన, 

దోషాత్ = అశుర్ధి నిశ్చయము వలన, అనగా తెలియ సాధ్యము గాని 

శుద్ధితో కూడిన శ్రీ “ప్రదషసంతాన పరంపర గలిగి యుండుటచే సంతాన 

వద్ది సందేహింపబడుటవలనను, ఇం దచం|దాదులకును పురాణముల నను 

“సరించి వ్యభిచారము తెలియటవలనను, అకద్ధినిశ్చయ ' మేర్చడుట 
వలన, శాకిసంకరరాపమగు దోషముండుటవలన, కా = వ్, జాతీ 

=జాతి, అదోషా==దోషరహితమై, అఆ స్రి=ఉన్నది, మరియు 
“అ ప్యేక పంక్యాం నాక్నీయాత్ సంయుతె 8 స్వజనై రపి, కోహి జానాతి 

కిం కస్య | పచ్చన్నం పాతకం భవేక్' అని ఏక పం కిలో స్వజనులతో 

గూడ భుజింపరా దనియు-_*ఆనాదా విహ సంసారే దుర్వారే మకరధ్యజే, 

కులే చ కామిసీమూలే కా జాతిపరికల్పనా?'' అని సంసార మనాది 

యగుటవలన, కామము దుర్నిరోధ మగుటవలన, కులములకు కామినులు 
మూల మగుటవలన శుద్ధమగు జాతిని కల్పింప సాధ్యము కాదనియు 

జెప్పుట వలన, అందజును సంకరులగుట వలన, జాతులన్నియు సాంక 

ర్యముతో గూడిన వగుట వలన, జాతిధర్మములను వదలి స్వేచ్చగా 
వ్యవహరించుటయే సముచితమని నా స్తికాశయము. 

i 

ప వంల్ ద్ధంయీ ఖద్దొ _వంశయో; ద్వయీ == వంశద్వయీ, వంశద్యయా ్యః 

శుద్ధిః = వంశ ద్వయీశుద్దిః తస్యాం — వంశద్యయీశుద్భ్దౌ, 

వీ(తో౭..మాతాచ పతా చ =పితరౌ, తయోః, పితోః, 

అనో గ్రవలా _ అవిద్యమానః అన్తః యస్య తత్ = అన స్తం, అననం 

కులం యస్యా క స్పా=ాఅన న నకులా, 

అరోషొ_ ఆవిద్యమానః దోషః యనా స్పా =అదోషా. 



సప్తదశ సర్గ విక్ 1 

జొతిశుద్ధి తల్లి వంశముయొక్క-యు, తండి వంశముయొక్కయు, 

వెనుకటి పరంపరయొక్కయు, శుద్దీపై నాధారపడినది. కావున జాతి, 

తలిదం[డులనుండి వెనుకకు [బహ్మవజకును లెక్క వేసికొనినచో నన్నము 

లేనిది. ఇటువంటి సుదీర్గమగు వంశపరంపరలో వ్యభిచారాది దోషములు 

ఉండవని' చెప్పసాధ్యము. కాదు. ఏల యనగా? పురాణములలో ఇంద 

చందాదులకును వ్యభిచారదోష మేర్పడియున్నట్టు తెలియుచున్నది. 
కాన నీ యనంతజాతి, [పపంచ జాతి శుద్ధినిగూర్చి పసంగించుట వ్యర్థము. 

కాన జాతులన్నియు పెక్కు. దోషవములతో సంకిర్ణములు గాన జాతిధర్మ మును 

వదలి స్వేచ్చగా వ్యవహరించుట మంచిదని యాశయము, 40॥ 

శ్లో, కామినీవర్గ్షసంసరె ర్న కః సజా) నపాతకః, 
aa) గి న్న రా 0 

నాశ్నాతి న్నాతి హా మోహాత్ కామక్షొమ(వ్రతం జగత్. |] 

ప.వి. కామిసీవర్గసంసర్లెః -న-కః-సం, కా నపాతక:ః-న-అళ్నాతి-స్నాతి - హా _ 
౧ ర అ 

మోహాత్ -కామకామ వతం- జగత్. 

అర్థము: కామినీవర్గ్లసంసర్గెః-కామినీ వర్గ=నానా జాతులకు చెందిన స్రీలయొక్క, 

ల్ ంసర్గెః=సంబంధములచే, క౩==ఎ పురుషుడు, సంకా న్రపాతక == 

సం|క మించిన పాపము గలవాడుగా, న = కాడు, ““సంవత్సరాత్తు 

పతతి పతితేన సహాచరన్'' అని చెప్పినట్టు పాతకముగల స్రీతోటి 

సంసర్గమువలన సంవత్సరములోపలఐ పతనము చెందును, (అందువలన) 

కామషామ వతం, కామ=ాఫలములతో, కామా న్యమైన, వతం= 

[వతములుగలిగిన, (ఇట్టి పాతకము లాచరించెకివారి [వతాదులు సైతము 

నిషృలములని యర్థము ) జగత్ = (ప్రపంచము, మోహాక్ = 

మోహమువలన, నాళ్నాతి== వికాదశ్యాదులందు భుజింపదు. స్నాతి= 

తీస్థాదులందు స్నానమాడుచున్నది. హాడాకష్టము. 



కామినివర్డ్ శంనర్గెః యా కామినీనాం వర్గః =కామినీవర్గః, కామిసీవర్గస్య 

సంసర్గాః = కామినీవర్ల స సంసర్గాః, తై ాకామినీవర్గసంసర్లి 3s; 

నం (కొ గ్లవొతకోః _ సం్యకానాని పాతకాని యస్మిన్ సః = సం[కాన్త 

పాతకః. 

రామశాయభతోం _ కామేన కామంవా కామ కామం, కామజామం [వతం 

యస్య తత్==కామకామ[వతం, 

భావము : 

పురుషునికంటె కామినులకు నెనిమిదంతలు కామమని శాస్త్రములు చెప్పు 

చున్నవి. అట్టి నొనాజాతులకు చెందిన శ్రీల సంసర్గముచే, పురుషునకు పాత 

కము సంక మించుకు. పాతకము గల స్త్రీసం ంసర్గముచే అందరును పొతకులే 
యగుదురు. కాన నట్టివా రాచరించెడి ఏకాదశ్యు పవాసాది [వతములన్నియు 

నివృలములె. పురుషుకు స్వయముగా దోషరహితుడై నను వ్యభిచారముచే దోషి 
యగును. స్రీలు తాము శుద్దులెనను దుష్టపురుషసంసర్గము చే దోషయుక్తు 

మగుదురు. కాన ఈ విధముగా అందరును పాొతకులగుటవలన వారు చేయు 
నుపవాసాద్మివతము లన్నియు వ్యర్థములే యగుచున్న వి. ఇది తెలియక మోహ 
ముతో వారు ఏకాడశా, దులందు భుజింపరు. తీర్థ్ధములయందు స్నానము చెతురు. 

కాని ఇవి వ్యర్ణములు స్వేచ్చగా జీవించుటయే యుచితమని యాశయము. ॥4!॥ 

శో. ఈర్శయా రక్షతో నారీ రి కుగైలసితిదాంభికాన్ , గా య © ఢి 
స్మరాన్షత్వా ఒవిశేషఒపి తథా నర మరక్షతః, 42 

ప. వి. ఈర్ష్యయా-రక్షతః_నారీః_ధిక్ _కులస్థితిదాంభికాన్ -స్మరాన్ధత్వావిశేశే 
-ఆపి -తథా-నరమ్- అరక్షతః. 

అదము; 
ఏ! 

పార్షయాజూ అసహ నముచే, నారీః  న్రీలను, రక్షతః=రక్షించున 

అనగా పరపురుషదర్శనాదులను జేయనీయక కాపాడునట్టి, కుల సీ 



(గ సర £5లీ 
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దామ్మికాన్ , కుల స్థితి =|బాహ్మ ణాదిజాతులను సాంకర్యములేక కొపాడుట 

యను, దాంభికాన్ =దంభముకలిగిన, స్మరాన్ధక్వా౬విశేషె ౬పి, స్మరా 

న్థత్వ == కామాన్టత్వ మను విషయమున గ్రీపురుషుల కిరువురికిని, అవి 

శేషేఒపి = భేదములేకపోయినను, నరం=పురుషుని, తథాడా శ్రీని 

- వలె, అరక్షత ౪=రక్షింపనట్టివారినిగూర్చి , దిక్ =ఛీ' అనగా వారు నింద్యు 

లని యర్థము. 

సమాసములు 

కలన తఆదాంభికాల్ , కులస్య స్థితిః== కులస్థితిః, కులస్థీతౌ దాంభికొక= 

కులస్టితిదాంభికాః, తాన్ = =కులస్టితిదాంభికా కాన్. 

శృరార్థత్వాబిలో శే షు స్మరేణ అన్థః = న్మరాన్టః, స్మరాన్టస్య భావః=ా 

స్మరాన్ధత్వం, ; స్మ రాన్టత్వేన అవిశషః యస్య సః 

=స్మరాన్ధత్యావిశేవః, తస్మిన్ =-స్మరా న్థత్యావిశేషె, 

అరొక్షీతో౩= న రక్ష _న్లః=ఆరక్ష నః, తాన్ డూ అరక్షతః. 

భావము : 

[బాహ్మ ణాదిజాతులకు సాంకర్భము కలుగునను దంభముతో పరపురుష 

దర్శనాదులనుండి స్రీనిమా[తము రకశ్నించుచున్నారు. కామాన్గత్వ మనునది త్రీ 

జాతికి మాతమే కాదు. పురుషులకును నిది సమానము. ఆట్టిసందర్భ మున స్రీని 

మ్మాతమే రక్షించుట పురుషులను స్వేచ్చగా వ్యవహరింప వదిలిపెట్టుట సముచి 
తము కాదు. జాతిసంకరము స్రీలు వ్యభిచరించుటవలననే కాదు. పురుషులు వ్యభి 

చరించినను సంభవించును. కాన ఉభయుఐను రకింపవలయును. అట్టు ఉభ 

యులను రక్షించినపుడే జా తిసాంకర్యము వారింపసాధ్యము రాని, ఆందొకరిని 

రక్షించుట కేవలము ఓర్యలేసితనమువలన నేర్పడినది. మరియు పురుషుని 
రక్షింపక గ్రీనిమాాతమే రశ్షించుట వర్ష సాంకర్యసివృ త్తి కని భావించుట కేవ 

లము దంభమే కాని మరియొకటి కాదు, అట్టి దాంభికులు సింద్యులు, n42n 

AR పర డారనివృ త్తిర్యా సోజఒయం స్వయ మనాదృుతః, 

అహల్యాకలిలోలేన దమ్మ ద మ్యాలిపాణినా, 198 



లర్ శ్రీహర నె షధము ర్షన్వై 

ప. వి, పరదారనివ్న త్రిః.యా-సః-అఆయం-స్వయమ్ - అనాదృతః = అహల్యా 

కేలిలోలేన-దమృః-దమ్మొలిపాణినా. 

అర్థము: యా=ఏ, పరదారనివృ త్తిః,పరదార= పర స్ర్రీలనుండి, నివృత్తిః =ముఖ 

దర్శనాదులను జేయక మజలియుండుట, అనగా “తా సాదరం న 

దష్షవ్యాః కిం పునస్స్రిష్టవ్యా* ' ఇత్యాదిశా స్త్ర ము ననుసరించి వ ర్తించుట, 

సోఒయం=ఆయీవిషయము, వంచనరూపమెన, దమృః=దమృము, 

అహల్యా కేలిలోలేన_ అహల్యా మై అహల్యతో, కేలి-కామ కేలియందు, 

లోలేన=ాఆస క్రికలిగిన, దమ్ఫోలిపాణినా=-వ|జాయుధముచేత ధరించిన 

యిందునిచే, స్వ్యయం=స్యయముగా, ఆనాదృతః=అ లక్ష్యము చేయ 

బడినది, పర స్ర్రీగమన [పాయళ్ళి త విభాగముకూడ నితనిచే దూషింప 

బడినది. మజీయు నితరులకు పరదారగమనము చేయరాదని యుపదే 

శింతుపకాని తాముమాతము పరదారగమనము చేయుచునే యుందురని 

పరిహాసముకూడ నతనిచే సూచితము. కాన ఇందు డిట్టి దంభమును 

వదలియే పరదారగమనము జేసి ఇతరులు చెప్పునట్టి యుపదేశము 

లన్నియు దంభములని సూచించెనని యర్థము. 

వరొదారోనిచ్భ తఅిః-పరేషాం దారాః =పర దారాః, పరదారేభ్యః నివృ_త్రిః= 

పరదారనివృ తిః. 

అనాద్భత8-న ఆదృత ౩=అనాదృతః. 

అవాల్యా కోలిలోలో నో_ అహల్యయా కేలిః == అహల్యాకేలిః, ఆహల్యాకేలౌ 

లోలః=ా అహల్యా కేలిలోలః, తేన = ఆహల్యాకేలిలోలేన. 

దొంభోలిపాణి నా-దమ్మోలిః పాణా యస్య సః = దంభోలిపాణిః, తేన== 

దంభోలిపాణినా. 

భావము : 

పరస్రీల సంపర్కము చేయరాదని చెప్పెడు శాస్ర్రమలన్నియు పరవం 
చనారూపమైన దంభమె. ఈ దంభమును అహల్యతో సంపర్కమును గావించిన 



సప్తద సర్గ లీ 

ఇం దుడు ఉపేక్షించెను. పరదారసంపర్కము చేయరాదని యొరులకు చెప్పుచు 

తాము మతము చేయుచునే యుందురు. కాన నిది దంభమనియు, పరిహసింప 
దగినదనియు ఇం|దుడు అహల్యాసంపర్కము చేసి సూచించెను. ॥4ల€॥ 

లో గురుతల్చ్పగలతే పొపకల్చనాం త్యజత ద్విజాః, 

యేషాం వః పత్యు రత్ఫుఛై ర్లురుదార గ్ర హే గహః 44 

ప.వి, గురుతల్పగతౌ-పాపకల్పనాం - త్యజత ద్విజాః - యేషాం-వః-పత్యుః - 

ఆత్ఫ్యుచై ః-గురుదార[గ హే-|గహః, 

అర్థ ము: భో ద్విజాః = ఓ ద్విజులారా! గురుతల్పగతౌ = గురు న్రీసంపర్క ము 

నందు, పాపకల్పనాం=పాపమును కల్పించుటను, త్యజత =విడువుడు. 

యేషాం=ఏ, వః=మీయొక., పత్యుః=రాజై న అనగా ద్విజరాజై న 

చం|దునికి, గురుదార గహే, గురుదార = గురువైన బృహస్పతి భార్య 

యగు తారను, [గహే=సంభోగమునకై [గహించుటయందు, ఉచై ః= 

అధిక మైన, [గహః== పట్టుదల వినబడుచున్నది. 

తడుతల్బగతొ _ గురోః తల్పంచగరుతల్పం, గురుతల్పస్య గతిః 

గురుతల్పగతిః, తస్యాం గురుతల్పగతౌ. 
వొనకల్న) నాం-పాపస్య కల్పనా == పాపకల్ప్చనా, తా౭==పాపకల్ప్సనాం, 

గుటిదాళ [గ హే_గురోః దారాః=గురుదారాః, గురుదారాణాం (గహః= 

గురుదారగహః, తస్మిన్ = గురుదార గ హే. 

భావము : 

“బహ్మహా మద్యపః సేనః తథైవ గురుతల్పగః, ఏతే మహాపాతకినః 
అను ధర్మశాస్త్రవచనము ననుసరించి గురున్రీగమనము చేయుటవలన మహాపాతక 
మెర్పడుచున్నది. కాని ఈ విషయమును మీరు వడిలిపెట్టుడు. ఏల యనగా 
ద్విజులైన మీ అందరికిని ' “ద్విజరాజః శథశధరః నక్ష తేశః శపాకరః'' అని 
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(పభువై న ద్విజరాజగు చందుడు, గురువైన బృహస్పతియొక్క భార్యయగు 
తారతో రమించుటయందు ఎక్కు_వ పట్టుదల గలవాడు. కాన “రాబ్జి ధర్మిణీ 

ధర్మిష్టాః పాపే పాపాః సమే సమాః, రాజాన మనువర నే యథా రాజా తథా 

[పజాః'” అను ధర్మశాస్త్ర వచనము ననుసరించి రాజు ఏ విధముగా నుండునో 
(పజలు నబ్రై యుందురు గాన, మీరాజై న చందు డెట్టి పాపభీతి లేక గురున్ర్రీ 

గమనము జేసినపుడు మీరును నర్లు చేయవచ్చును. పూర్వము చందదునికి 

గురువైన బృహస్పతియొక్క_ భార్యతో సంపర్క మేర్పడగా [బహ్మ యాతని 

నామెనుండి విడిపించెను. కాని యా చందదునికి జన్మించిన పుతుని మా(తము 

గహించె నను కథ యిట ననుసంధేయము, ॥44॥ 

శో, పాపా తాపాః ముదః పుణ్యాత్ పరాసో స్స్యురితి (శుతిః, 
౧౧ | 

వై పరీత్యం (ధువం సాక్షాత్ తదాఖ్యాత బలాబలే. 49 

ప. వి. పాపాత్_తాపాః_ముదః - పుణ్యాత్ - పరాసోః _ స్యుః - ఇతి - |శుతిః- 

వై పరీత్యం-| ధువం-సాక్షాత్ -తత్ -ఆఖ్యాత-బలాబలే. 

అర్ధము: పరాసోఃజఊా పాణములు తొలగిన అనగా మరణించినవానికి, పాపాత్ = 

ఐహిక పాపముంనాచరించుటవల న, తాపాః =నరక దుఃఖములు,పు ణ్యాత్ = 

_మఐహికములగు పుణ్యముల నాచరించుటవలన, ముద౩ఃా సంతోషములు, 

అనగా స్యర్గసుఖములు, స్యుః ఇతి=ాకలుగునని, [శుతిః= వేదము, 

ఆహ = చెప్పుచున్నది. కిన్తుడాకాని, వెపరీత్యం= పె వతికి విపరీతము, 

అనగా మద్యపానముచేతను, పొండరాని స్రీని పొందుటచేతను, తదితర 
నిషిద్ధకార్యములచేత ను, సుఖము, ఆరే యజ్ఞాదిపుణ్యకార్యముల చేత 

ధుఃఖము, !ధువం=ాసత్యముగా, సాతాత్ =| పత్యక్షముగా, దృశ్యతే = 

చూడబడుచున్నది. తత్ == ఆ్మపత్మక్ష ఆగమములకు, బలాబలే; బల 

=బలము, అబలే = దౌర్భల్యము, ఆఖ్యాత చెప్పుడు. (గావప్రవనవాక్యము 

వలె, పత్ళక్షఏరోధ ముండుటవలన, [శుతి పతకక్ష ములకు విరోధ 

మేర్చడినపుడు, [(పత్యక్షమె పబలమగును గాన, కంతి యిచ్చట 

దుర్యలమైనది. కాన పాపజన్యమగు సుఖము _పతరక్షము గాన, అందరును 

పాపమునే చేయవలయునని యర్థము. 
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వైవరీళ్ళ్రం = విపరీతస్య భావః=-వై పరీత్యం. 

బిలాబిలే _ ఏలం చ ఆబలం చ=బలాబలే, తే=-బలాబలే, 

భావము : 

చనిపోయినవానికి ఇహలోక మున పాపములు చేయుటవలన పరలోకమున 

నరక|పా ప్రియు, ఇహరోక మున పుణ్యము బు చేయుటవలన స్వర్గసుఖములు పర 

లోకమున నేర్పడుచున్నవని [శుతి చెప్పుచున్నది. కాని దానికి విరుద్ధముగా పాప 
కార్యములవలన సుఖము, యాగాది పుణ్యకార్యములవలన దుఃఖము నిజముగా 

పత్యక్షముచే గాంచుచున్నాము. గాన నో ద్విజులారా! రాళ్ళు తేలియాడు 

చున్నవను వాక్యమువలె పత్యక్ష విరోధ మువలన ుతికి ౦టె పత్యక్షమే 

[ప్రబలము కాన, పాపమువలన సుఖము |పత్యక్షము కాన అందరును పాపమేునే 

చేయవలయును. 1451 

ళో, సందేహా దన్యదేహా పే ర్వివర్యం వృజినం యది, 
౧ — జ 

త్యజత శో తియా స్న్మతం హింసాదూషణసంశయాత్ . 46 

ప. వి. సందేహాత్ _ అన్య దేహా ప్తేః = ఏవర్ణ్యం ల వృజినం = యది = త్యజత - 

(శో తియాః యః స్యతం - హింసాదూషణసంశయాత్, 

అర్థము: అన్యదేహా ప్తెః, అన్యదేహ = మరణించినవ్య క్రి మజీయొక దేహమును, 

ఆ పేః=ాపొందుటవలన, సందేహేఒపి = సందేహమున్నను, అనగా 

పాపము చేసినవాడై నచో మరణించి దేహాన్తరమును పొంది, నరకమును 

అనుభవించునని, వాదించు వానికిని, ఎవ్వడు పాపము చేయునో వాడు 
దహింపబడెను గాన, వానికి సురియొక దేహమును పొంను నవకాశము 

లేదు గాన నరకానుభవముకూడ లేదని వాదించువానికిని యీవిరుద్ధ 

వాక్యద్వయ ముచే అనగా మఠరణీించినవాడు దేహానరమునుబొంది నరకము 

17) 
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ననుభవించు నను వాక్యమ చేతను, మరణించినవాడు దహింపబడెను కాన ' 

దేహాంతరము లేదు. అందువలన నరకానుభవము కూడ లేదను 

సీవాక్యము చేతను సంశయ మేకృడినను, వృజినం = పరదారగ 

మనాచులవలన పాపము, యది వివర్ణ్యం=-విడువదగినదే యెనచో ననగా 

పాక్షిక దోషము పరిహరింపదగినదే యైనను అప్పుడు, హే [శో తియాః= 

ఓ వేదాధ్యయన పరులారా ! హింసాదూషణ సంశయాత్ _హింసా= -* 

జీవహింస యను, దూషణ = దోషమువలన పాపముగల్లునను, 

సంశయాత్ =సంశయమువలన, ( వేదవిపిత హింసలవలనను పాపము 

 గల్ననని సాంఖ్యులు చెప్పుచుండుటచే) సతం = యజ్ఞమును, త్యజత = 
వదలుడు.. అనగా సర్వయాగములను వదిలి పెట్టుడు. ఏలయనగా 

పాక్షిక దోష మున్నందువలన వదిలి పెట్టుడు. కాని పఠదాంగమనాదులు 

అహింసాత్మక ములు చుగా సుఖకరములు. కాన వీనియందు పాపము. 

లేదని యర్థము. 

అస్య దోనో పే, _ అన్యశ్చాసా దేహశ్చ == అన్యదేహః, అన్యదేహస్య = 
ఆ ప్రిడాఆన్యదేహో పిః, తస్యాః= అన్యదేహా పెః. 

_ వొంనొాదూవణ శంళయాత్ _- హింసెవ దూషణం=-హింసాదూషణం, 

హింసాదూషణేన సంశయః = పింసాదూషణ సంశయః. తస్మాత్ = 

హింసాదూషణసంశయాత్. 

భావము : 

దేహమే యాతక్మయనియు దేహభిన్నమే యాత్మ యనియు వాదమున 

రెండు పక్షములున్నవి. దేహమే యాత్మయని చెప్పువారి పక్షమే నాస్తిక 

క్షము. ఈ పక్షమున పాపముచేసినవాడు మరణించినపిదప దహింపబడిను 

న వానికి నరక్మప్తాప్రి లేదని యాశయము. దేహేతరము అత్మయని చెప్పు 
ని పక్షమున, పాపము చేసినవాడు మరణించిన పిదప దేహాన్తరమును 

పౌందును. కాన వాడు చేసిన పాపమువలన నరకము ననుభవించును. అని 

య ౬ 

రి 
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ఇట్లు విరుద్ధ ముగా వాదించుటవలన సందేహము వచ్చుచున్నది. ఇట్లు దేహాన్తర 

పా ప్రి సందిగ్ధమైనను పరదారగమనాదులవలని పాపము వర్ణింపదగినదై నప్పుడు 

జీవహింసచే పాపము గలుగునని సంశయ ముండుటవలన యజ్ఞములను గూడ 

వర్ణించుట న్యాయ్యము, వేదవిపిత హింసయందును పాపమున్నదని సాంఖ్యులు 

చెప్పుచున్నారు. పరదారగమనాదికము హింసారూపముకాదు. పైగా సుఖా, 

సొధనము. కాన దానివలన నెట్టి పాపములేదు. 11461 

భ్ య నీ వేదీవిదాం వన్యః స వ్యాసో ఒపి జజల్బ వః, 
(గం 0౧ న. 

రామాయా జాతకామాయాః (ప్రశసా హస్ధారణా, - 47: 

ప. వి యః (తివేదీ విదాం _ వన;ః$_వా సః-అఆపి--జజల్ప =-వః- రామాయాః- ప్రా నలి . 
జాతకామాయాః-(పశసా-హ సధారణా. 

జాకీ! 

అర్థము: (కించ చై మణియు) |తివేదీవిదాం, (తివేది = మూడువేదనులను, 

విదాం= తెలిసిన వారికి, యఃఎవడు, వన్గ్య్యః=పూజ్యుడో, సః=జ, 

వ్యాసో౬పి = వ్యాసమహర్షియు, జాతకామాయాః = రమించుటకు 

కామము కలిగిన, రామాయాడాకాముకురాలియొక,- హ స్తధారణా=ా 

హస్త ములయందు పట్టుకొనుట |[పశస్తా = (శేష్టమెనది. (ఇతి==-ఆని) 

వః=మీకు, జజల్పవాచెప్పెను కావుననే 

' స్మరారాం విహ్యలాం దీనాం యో న కామయతే శ్రియం, 

|బహ్మవో స తు విజ్లేయో వ్యాసో వచన మ|బవీత్. 

అను మహాభారత వచనము ననుసరించి కాముకురాలగు న్రీయొక్క 

కోర్కెను దీర్చని పురుషుడు [బ్రహ్మ హత్యాదోషమును పొందును. 

మరియు వ్యాసమహర్షి విచ్శితవీర్యుని "భార్యను బొంది పుతోత్పత్తిని 

గూడ జేసియుండును. 

సమాసములు: 

(తి వేదీవిదాం_[తయాణాం వేదానాం సమాహారః =) త్రివేది, |తివేదీం 

విద స్తీతి=ా| తివేదీవిదః, తేషాం=| తీవేదీవిదాం. 
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జాత కామాయా;..జాత; కామః యస్యా సా=-జాతకామా, తసాాః= 

జాతకామాయా;, 

హ స్తధారణా-హ సయోః. ధారణా==హ స్తధారణా. 

స్క 

భావము: 

మజీయు బుగ్వజుస్సామము లనంబడు మూడు వేదములు నేర్చిన వారికి, 

బూజ్యుడై న వ్యాసమహర్షి కామముతో రమింపగోరిన స్ర్రీయొక్క యభిలాషను 

దీర్చుట యు క్షమని చెప్పెను. అట్టు చేయని పురుషుడు |బహ్మహాత్య. నొడి 
గట్టుకొనుననియు వ్యాసుడు విచితఏర్వ్యుని భార్యతో రమించి యావిధముగనే 

పుతోత్పత్తిని గావించెననియ భారతమువలన తెలియుచున్నది. 147 

శో. సుకృశే వః కథం (శ్రద్ధా సురతే చ కథం న సా, 

తత్కర్మ పురుషః కుర్యాత్ యేనా నై సుఖ మేధతే. 48 

ప. వి, సుకృతే -వః-కథం-శ్రద్ధా-సురతే-చ-కథం-న_సా-తత్-కర్మ-పురువః- 
కుర్యాత్ -యేన-అ నే-సుఖం- ఏధతే. 

అర్థము; సుకృతే=-తపము, యజ్ఞము మొదలగు పుణ్యకర్మలయందు, వః= 

మీకు, కథం=ాఏ (ప్రకారము, (శ్రద్ధా=ావిశ్యాసము, సురతే == సంభో 
గమునందు, సా=ాఆ (కద్ధ; కథం=ాఎట్లు, న = లేదు. అనగా నిందే 

గ్రద్ద కలిగియుండవలయునని యర్థము. ఏలయనగా ? పురుషః=పురు 

షుడు, తత్=ఆ, కర్మ = కార్యమును, కుర్యాత్ = చేయవలయును, 

యేన=ూ ఏ కార్యముచే, అంతే==వివరకు, సుఖంచసుఖము, ఏధతే= 

వర్టిల్దుచున్నదో. కావున సుఖము కొజకే కార్యమును జేయవలయును. 

అట్టి సురతమే యనుభవసిద్ధమెనది. కాని సుకృత మట్టిది గాదు. ఏల 
యనగా నది దుఃఖకర మైనదని యర్థము. 

భావము: 

తపోయజ్ఞాది పుణ్యకర్మలయం దెందుల కంతటి (శ్రద్ధ? స్రీ సంభో 
గాదులయందు ఎందుల కాశద్ధ లేదు? అందే (శద్భ ముఖ్యముగా నుండవల 
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యును పురుషుడు చివర నేది సుఖమిచ్చునో అట్టి కార్యమునే చేయవలయును. 

అట్టీది సురత మేకాని తపోయజ్ఞాదిరూపమైన సుకృతము కాదు, 1481 

లో బలాత్ కురుత పాపాని సన్లు తాన్యకృతాని వః, 

సర్వా నృలకృతా నర్ధా నకృతా న్మను ర|బవీత్. 49 

ప. వి. బలాత్- కురుత ౬ పాపాని - సన్లు- తాని- 'అకృతాని _ వః- సర్వాన్ = 

బలకృతాన్ - ఆర్థాన్ - అకృతాన్ -మనుః-ఆ|బవీత్, 

అర్థము; (కించ==మణియు) బలాత్ =బలవంతముగా, ఆనగా శాస్త్రవచనము 

నుపేక్షించి, పాపాని=-పాపములను, కురుత == చేయుడు. తాని=ాఆ. 

బలవంతముగా చేయబడిన పాపములు, అకృతాని = చేయబడనివిగా, 

వః=మీకు, సన్తు=ఉండవలయును. సర్వాన్ =సమ స్తములై న, బల 

కృతాన్ = బలవంతముగా చేయబడిన, ఆర్థాన్ == 'వ్యాపారములకు, 

'అకృతాన్ =చేయబడనివిగా, మనుః=-మనువు, ఆ|బవఏత్ = పలికెను, 

కాన బలవంతముగా చేయబడినది దోషముకాదు. కావుననే - 

“బలా దత్తం బలామృ క్తం బలా ద్యచ్చాపి లేఖితం, 

సర్వా నృలకృతా నర్ధా నకృతా న్మను ర బవీత్” యని బలవంతముగా 

నీయబడినవి, భుజింపబడినవి, [వాయబడినవి మున్న గువాని నన్నింటిని, 

అట్టుచేయబడనివిగనే భావింపవలసినట్టు మనువు వచించెను. 

అక్క తాని ఎన కృతా? = అకృతాని. 

దిలక్యో కాన్ _ బలేన కృతాః = బలకృతాః, తాన్ =బలకృతాన్ , 

అక్భతాన్ - న కృతాః అకృతాః, తాన్ = అకృతాన్ , 

భావము ; 

శాస్రవచనముకు లెక్కింపక బలవంతముగానై నను పాపములను చేయుడు, 
బఅవంతముగా చేయబడిన వన్నియు చేయబడనట్రే భావింపతగినవని మనువు 
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చెప్పెను కాని మట మనువు తాత్పర్యము వేరు. ఏమవగా బ_వంతము చేయ 

బడిన వ్యవహారప| తములోని వాతలు" 'చెల్చనేరవని వారి యాశయము. కాని 

- ఇది చార్వాకుని (పలపనము గాన దాని నీవిధముగా పరివ రించి యతడు చెప్పె 

యని [గపింపవలయును.. 18 - 

ల్లో, స్వాగమార్టేఒపి మా  స్పాస్మిం్లీ స్తీర్ణికా విచికిత్సవః, 

తంత మాచరతాననం స్వచ్చనం యం యమిచ్చథ. 59 
ద ది 

ప.వి. స్వాగమార్థ- అపి-మా. స్థ- అస్మిన్ _ తీర్థికాః - విచికిత్సవః-తం౦ - తం- 

= ఆచరత-ఆనన్షం- _స్వచ్భన్దం- -యం-యం- -ఇచ్చథ. 

అర్థము: హే తీర్థికాః == ఓకాస్ర్రజ్ఞులారా ! ఆస్మిన్ == ఈమనువుచెప్పినట్టి, 
: స్వాగమార్థ్యే౭.పి=ాబలాత్మారరూపమగు తన శాస్తాంర్ధమందును, విచికి 

తృవః= సందేహము క లిగినవారుగా, మా స్రవాకాక యుండుడు. అతః 

ఇందువలన, యం యం=ావీ యే, ఆనన్లం == పర గ్రీగమనరూపమగు 
సుఖమును, ఇచ్చధథ = కోరుదురో, తం తం=ాఆ యా యా నన్దమును, 

స్వచ్చన్దం == యథేచ్చగా, ఆచరత =అనుభవింపుడు. 

న్వాగమార్ణె - స్వస్య ఆగమః = స్వాగమః, స్వాగమస్య ఆర్థః = 

స్వాగ మార్థః, తస్మిన్ ==స్వాగమార్టే,. 

తీర్థికా౭ య తీరైన చర న్తీతి == తీర్థికాః. 

భావము : 

ఓ శాస్త్రజ్ఞులారా ! మనువు చెప్పిన బలాత్కారరూప కాస్తార్థ విషయమున 

సంశయి:పకుడు. మీరు పర స్రీగమనాదికూపమగు నే యే సుఖమును కోరుదురో, 
వాని నన్నింటిని నిర్భయముగా ననుభవి పుడు. ॥50॥ 

కార్ ర అద ష్ అలి ల్, _ుతిస్మృత్యర్గబో ధేమ కక మత్యం మహాధియాం, 

వ్యాఖ్యా బుద్రిబలా పెక్షొ సా నో పేక్యా సుఖోన్ముఫీ. - 51 
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ప.వి, (శుతిస్మృత్యర్థటో ధేషు-క్వ- ఐకమత్యం -మహాధియాం-వ్యాక్యా- బుద్ధిబలా 

పేఇా-సాంన-ఉ పేష్యు-సుభోన్ములీ. 

అర్థము ; మహాధియాం=సునిశిత బుద్ధిగ లవారికి, [శుతిస్కృత్యర్థబో ధేష, (కుతి 

= వేదములయొక్క, స్కృతి= ధర్మశాస్త్రములయొక్క అర్ధ = విషయముల 

యందలి, బోధేషజ్ఞానములయందు, ఐక మత్యం== వకాభ్మి ప్రాయము, 

క్వ = ఎక్కడిది? ఎక్కడను లేదు. అంతట నభ్మిపాయభేదమే యుండును. 

కిన్తు=ూకాని, వ్యాఖ్యా మా = పదవాక్యార్థ వివరణము, బుద్ధిబలా సేవా = బుద్ధి 

బలము ననుసరించినది. జ్ఞానముయొక్క. యతిశయము ననుసరించి 

వివిధ వ్యాఖ్యలు గావించి, పరమతములను నిరాకరించి తనమతమును 

స్థాపించుకొనవచ్చును. కాన, సుఖోన్ముఖీ==సుఖమువంకకు సరిపడునట్టి, 

సా=ా ఆ వ్యాఖ్య, నోషేశ్యా = ఉ పేశింపదగినదికాదు. కాన నదియే 

[గహింపదగినదని యర్థము , 

(తతిన్భ త్య ర్జ లో దోము- [శుతయశ్చ స్మృతయశ్చ=ా|[వతిస్మతయః, 

[శుతిస్మృతీనాం అర్జాఃా శుతిస్మృత్యర్థాః, [శుతిస్మృత్యార్థానాం టోధాః 

= శతిస్మృత్యర్థబోధాః, తేషు = కతిస్మృత్యర్థబో ధేమ. 
విరో మత్యం - ఏకం మతం యేషాం తే = ఏకమతాః, ఏకమతానాం 

భావః= ఐక మత్యం. 

మవోధయాం _ మహతీ ధీః యేషాం తేజామహాధియః, లేషాం=ామహో 

ధియాం. 

బుదిబిలాపేక్షా _ బుదేః బలం = బుదిబలం, బుదిబలే అపేక్షా యస్యాః 
ధి - 0 థి 0 

సా=ాబుద్దిబలా పేష్షా. 

సపేక్యాం_ ఉపేక్ష తుం యోగ్యా=-ఉ పేవ్యా. 

. నుజోన్యుఖ్లీ- - ఉద్ధృతం ముఖం యయా సా = ఉన్ముఖీ, సుఖన్య ఉను ఖీ 

==సుఖో బ్య ఖీ. 



'బిఢిశ్తీ 

భావము ; 

బలవంతముగా _వ్యవహారములకు చెందిన ప తాదులను విషయీక రించిన 

మనువువచనమునకు పె జెప్పబడిన బలాత్కర ణాదులు విషయములు కావని 

శంకింపగా సమాధాన మిందొసగుచున్నాడు. సునిశిత బుద్ధిగ లవారికీ వేదార్థముల 

యందును, ధర్మశాస్తాార్ధములయందును ఏకాభ్మిపాయ 'మెప్పుడును కుదురదు. 

వేదధర్మశా స్రములకు గావించెడి వివరణములు కూడా బుద్ధిబలము ననుసరించి 

' యుండును. కాన మన సుఖమునకు పర్యవసానము నొందెడి వాఖ్యనే మన మను 

_సరింప వలయును. కాన మనువు చెప్పిన బలాత్క_రణాదు లన్నియు మన కను 

కూలముగనే వ్యాఖ్యానింపదగినవి కాని వ్యవహార పరముగా వ్యాఖ్యానింప నవస 

ఛరములేదు. 

శ్లో యస్మి న్మస్మీతి ధీ ర్లేహేత ద్దాహే వః కి మేనసా ? 

క్వాపి కిం తత్ ఫలం న స్యా దాత్మేతి పరసాక్షికే. గ్ 

ప. వి. యస్మిన్ -అస్మి- ఇతి-ధీః-దే హె-తద్దా హ-వః -కిమ్ - ఏనసా - క్వ-జఅపి- 

కిం-తత్-ఫలం-న- స్యాత్ -ఆత్మా -ఇతి-పర సాక్షి కే. 

అర్థము: యస్మిన్ ==ఏ దేహమందు, అస్మీతి = నేను అను, ధీ8=బుద్ద్ధి 

యున్నదో, తద్దాహే - తక్-ఆ శరీరమునకు, దాహే==దహన మేర్ప 

డగా, వః=ామీకు, ఏనసా=ా-పాపనుతో, కిం=వఏమి? “గౌరోజహం, 

కృళోఒహం”” అని నేను తెల్లగా నున్నాను. కృశుడనై యున్నాను ఆను 

వ్యవహార ముల ననుసరించి “దేహమున కంచె భిన్నమైన యాత్మ లేదను 

నభిమానము. ఏ దేహముతో పాపము చేయబడెనో ఆ దేహము దగ్ధము 

కాగా దేహాత్మవాదులగు మీకు పాపనరకములు లేవు. పరసాక్షి కే_పర=ా 

వెదములు మున్నగు వానిని, సాక్షి కే _పమాణముగా గలిగిన, అనగా 

దేహమున కంచె భి ముగా వేదములచే | (వతిపాది ౦ంపబడిన, క్వాఒపి =ఏ 

యితరాత్మయందును, ఆత్మేతి = ఆత్మత్యమను ధర్మముచే భేదములేనందు 
వలన, తత్=ఆ నరకాది రూపమైన, ఫలం=ఫలము అనగా పాప 

పరిణామము, కిం ఎట్టు, న స్యాత్ == కలుగదు ? తప్పక కలుగ వల 
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యును. ఏల యనగా ఒక యాత్మ పాపము గావించినప్పకు ఆత్మత్య 

మనెటి యాత్మయందలి ధర్మము ఆ యాత్మయందును నుండుటవలన 

దీనితో నది యభిన్నమై యా యాత్మ గావించిన పాపఫలమును నదియు 

నేల యనుభవింపదు ? దేహాతిరి క్తమగు నాత్మ ఫలము ననుభవింపదు 

గాన నీ దేహము నశించినవో పాపఫలము ననుభవించు పన క్రి లేనందు 

వలన స్వేచ్చగా చరింపవచ్చునని యర్థము. 

వరసాశ్షీశే_పరః సాక్షీ యస్య సః=పరసాక్షికః, తస్మిన్ =పరిసాక్షి కే. 

భావము : 

ఏ దేహమునందు నేను అను వ్యవహార మున్నదో ఆ దేహము భస్మమై 

నపుడు పాపముతో పని యేమున్నది? దేహము భస్మమైనపుడు పాపము కూడా 

భస్మమైపోయినది కదా. “నేను తెల్లగా నున్నాను. నేను కృశుడనై యున్నాను”) 

ఆను వ్యవహారముల ననుసరించి దేహమే యాత్మయని సిద్ధించుచున్నది కదా. 
ఏ దేహమందు గావించిన పాపము ఆ దేహముతోడనే పోవుచున్నది. ఒకవేళ 

వేధాది [ప్రమాణముల ననుసరించి దేహాతిరి కమగు నాత్మయున్నచో, నాత్మ యను 

నామము అన్ని యాత్మలకును సమానముగాన ఒక యాత్మ గావించిన పాపము 

మరియొక యాత్మకును అన్వయింపవలసి వచ్చుటచే ఒక యాత్మ గావించిన 

పాపమును మరియొక యాత్మ యనుభవింపవలసి వచ్చును. ఏలయనగా నీ 

యాత్మ లకన్నింటికిని యాత్మత్వమను ధర్మము సమానమైనది. కాన దేహాతి 

రికమగు నాత్మయే లేదు గాన దేహనాశముచే పాపఫలానుభవము లేనందు 
వలన స్వేచ్చగా పాపకార్యములను జేయవచ్చును అని నా స్తికుని యాశయము. 

శ్లో మృతః స్మరతి కర్మాణి మృతే కర్మఫలోర్మయః, 
౧౧ 

అన్యభు కె ర్మృతే తృప్రి రిత్యలం ధూర్త్వవార్తయా. క్రి 

ప. వి. మృతః- స్మరతి- కర్మాణి-మృతే- కర్మ ఫలోర్మయః- అన్యభు క్షైః- మృతే - 

తృ ప్తిః-ఇతి-అలం-ధూ ర్తవార్తయా. 
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ఆర్థము;- మృతః= చసిపోయినవాడు, కర్మాణి = తాను చేసిన కర్మలను, 

స్మరతి=స్మరించును, మృతే ==మరణించిన వానియందు, కర్మఫలో 

ర్మయః, కర్మవాపాపపుణ్యాది కర్మలయొక్క_, ఫల=ాఫలముయొక 

ఊర్మయః == సంతానములు కలుగుచున్నవి. అన్యభు క్రైం, ఆన్య= 

గ్రాద్ధాదులయందు [బాహ్మణులచే, భు క్తః= భోజనములతో , మృతే = 

మరణించినవారి విషయమున, తృ ప్రిః=సంతోషము, భవతి= ఏర్పడును 

ఇతి==అను, ధూర్తవార్తయా = దుష్టులు గావించెడి వంచనచే ననగా 
తమకు వృ తిని కల్పించుకొనువారి మాటలచే, అలం == [ప్రయోజనము 

లేదు. కాన శ్రాస్త్రముకూడనొకని వ్యర్థవచనమే. అందువలన దానిని 

నమ్మవలదు, దేహమే యాత్మయని చెప్పునట్టివాని మతమున దేహము 

నశించినచో, స్మృతియు, అనుభవము సంతోషము నశించుట వలన 

నట్టిశాస్ర్రవచనములు |[పమాణములు కావు. 

కొర్ళుతలోల్శ్ళయః- కర్మణాం ఫలాని = కర్మఫలాని, కర్మఫలానాం 

ఊర్మయః=క ర్మ ఫలోర్మయః, అన్యభు క్రైః- అన్వ్యైః భుకాని= అన్య 

భుకాని, తై ః== అన్యభు కః, 

ధూర్తవార్తయా-ధూరానాం వారా = ధూ రవారా, తయా = ధూర్త 

వారయా. 

త్ 

భావము : 

(పాణి చనిపోయినపిదప తాను చేసిన కర్మల స్మరించుననియు, అతనికి 
తన పుణ్యపాపకర్మల ఫలము లనుభవమునకు వచ్చుననియు, అతనిని గూర్చి 

గావించిన (శాద్ధాదములయందు [బాహ్మణులు భుజించుటవలన ఆతనికి తృషి 

కలుగుననియు చెప్పెడి యాగమవచనములు పరులను వంచించి జీవనముచేయు 
దుష్టుబు వచించునట్టి వంచనావచనములు అవి యెన్నటికి పమాణములు గావు. 

శో, ఏకం సనిగయో సావత్ భావి తకేషజన్యని, 
౧౧ దధ ఎ ట (౮ 

బాతూ నాహు స్ప్వృమనా 9 ద్రీ నసంగా నన్యథా విటాః. 54 
na 
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ప. వి ఏకం- సనిగయోాః- తావత్ భావి. త్యత-ఇష్టజన్మని- హేతూన్ _- ఆహు?_ 
౧9 - ట ఈ . 

స్వమన్హా దీన్ -అసంగాన్ = అన్యథా - విటాః. 

ఆర్థము: = సందిగ్ధయోః=సంభవించును సంభతింపదు అను సంళయవిషయము 

లైన యంశములయందు, ఏకం = ఇష్టమెన ఫలమునుకాని, అనిష్టమగు 

ఫలమునుకాని, తావత్ =తప్పక, భావిాజరుగను, తత =ఆరెంటిలో, 

ఇష్టజన్మని సతి= ఇష్టము సిద్ధింపగా, విటాః=-దుష్టులు, స్వమన్లాిదీన్, 

స్య = తమకు సంబంధించిన, మనాిదీన్ మై మన్త్ర పయోగములు 

మున్నగువానిని, హేతూన్ =కారణములుగా, ఆహుః=చచెప్పుదురు. 

నేను మ న్తఎజపములు గావించితిని. అందువలననే నీకు పు తాదిరూపము 

లగు నిష్టములు చేకూరినవని తమ్ము బొగడుకొందురు. అన్యథా=అట్టు 

 కష్టసిద్ధి ఏర్పడనిచో, అఆసంగాన్ = 'అసంబద్ధములగు హతువులను, 

ఆహుః= చెప్పుదురు. కార్యసాధనములగు నాయా వస్తువులు లేనందు 

వలననే ఫలము సంభవింపలేదని గృహస్థుని పై దోషమును [పకటింతురు. 

థష్ల్ జొస్ఫ్రని-ఇష్టస్య జన్మ=ాఇష్టజన్మ, తస్మిన్ =ఇష్టజన్మని. 

న్ధూమన్తా దీన్ _ స్వస్య మనః = స్వమ న్లః, స్వమన్తః ఆది; 

యేషాం లేచాస్వమన్హా9దయః, తాన్ =స్వమన్హా౨దీన్. 

అనత్లొన్ _ ఆవిద్యమానః సంగః యేషాఎ తే అసజ్లాః, తాన్ =అసజ్ఞాన్. 

భావము : 

గృహస్థునకు ఇష్టానిష్టఫలములు రెంటిలోను నేదియో యొకటి సంభవిం 

చును, అందు ఇష్టము సంభవించినచో వంచకులు తమ మంత పభావమని 

తమ్ము పొగడుకొనెదరు. ఒకవేళ ఆవిధముగా నిష్టము సంభవింపనిచో జపాదు 

లకు సాధనములై న వస్తువులు సమ్మ గముగా లభింపలేచశి వంకలు పెట్టుచు 

గృహస్థులమీదనే దోషము నారోపింతురు, 15 4॥ 
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శో, జనేన జానతాస్మీతి కాయం నాయం త్వమిత్యసొ, 

త్యాజ్యతే (గాహ్యతే చాన్య దహో (శుత్యాతిధూ రయా, ay 

ప. వి. జనేన-జానతా-అస్మి -ఇతి.కాయం-న-ఆయం-త్యమ్ - ఇతి - అసౌ - 

త్యాజ్యలే | గాహ్యతే_చ- అన్యత్ -అహో _| భత్యా- అతిధూ ర్రయా. 

అర్థము: అతిధూ ర్తయా ==మిక్కిలి వంచించెడి, (శ్రుత్యా== వేదముచే, కాయం 
వాదేహమును, అస్మి =నేను, ఇతి == ఆని, జానతా = తెలుసుకొనుచున్న 

అనగా నేను తెల్టగా నున్నాను “నేను కృళించినవాడనై యున్నాను" 

ఇత్యాది వ్యవహారములయందు గోచరించునది దేహమే కాని దానికంటె 
భిన్నమైన ఆత్మకాదని తెలుసుకొనిన, జనేన==పురుషనిచే, అయం== 
ఈదేహన్ను, త్యం =నీవు, న==కాదు, ఇతి=-ఇట్లు, ఆసౌ = ఈదేహము, 

త్యాజ్యతే == విడిపింపబడుచున్నది. అనగా “నేకు అనెడి అహం 
(పతీతినుండి విడిపింపబడుచున్నది. అన్యత్ == దేహముకంటె వేరైన 

ఆత్మరూపమైన వస్తువు, (గాహ్యతే =| గహింప(జేయబడుచున్న ది. అనగా 
క శ్తరమసీ” త్యాదివాక్యముచే స్వికరింపచేయబడుచున్నదని యర్థము. 

అప కో! = ఆశ్చర్యము. అనగా సత్యము న నసత్యముగ ను, అసత్యమును 

సత్యముగను చేయుటవలన నాశ్చర్యమని యర్థము. 

అతిధూ ర్తీయా.అత్య స్తం ధూర్తా =అతిధూర్రా, తయా==అతిథూ ర్రయా. 

భావము : 

ఈ ఎధముగా కర్మకాండను పకిహసించి [పకృతము జ్ఞానకాండను పరిహ 

సించుచున్నాడు. వంచనశీలముగ గలది వేదము. పురుషుడు, “నేను తెల్లగా 

నున్నాను “నేను కృశించినవాడనై యున్నాను” ఇత్యాది వ్యవహారములలో 

దేహమే నెశనియు, దాసికంటె భిన్నమైన 'దేదియు నేను కాదనియు తెలుసుకొను 
చున్నను, ఈ దేహము సీవు కాదు అని దేహము, పె వ్యవహారము నుండి 
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తప్పింపబడినదై , దేహమున కంటె భిన్న మైన యాత్మ (గహించునట్టు చేయబడు 

చున్నవి. అనగా “త త్వమసి” మున్నగు మహావాక్యములచే (గహించునట్లు 

చేయబడుచున్నది. ఇట్లు సత్యమైన దేవాత్మబుద్ధిని ఆసత్యముగను, ఆసత్యమైన 
దే హేతరాత్మబ్బద్ధిని సత్యముగను చేయుటవలన నాశ్చర్య మని యర్థము. Idd 

ట్లో. ఏకస్య విశ్వపాపేన తాపేఒన_న్తే నిమజ్జతః, 
కః [శౌత స్యాత్తనో భీరో భరస్స్యా ద్దురి తేనః. 6 

ప.వి. ఏకస్య- విశ్యపాపేన_తాపే_అన నే.నిమజ్ఞతః -కః- [శౌ తస్య-ఆత్మనః - 

ధీరో -భరః స్యాత్ -దురితేన-తే, 

అర్ధము: విశ్వపాపేన == ఎంతమంది సంసార లున్నారో వారి కందరికిని 

సంబంధించిన పరన్రీగమనాదిరూపమగు వివిధపాతకజాలముచే, అనంతే 

= ఎల్లలేని లేదా క్షీణముగాని, తాపే==నరకాదిదుఃఖమునందు, నిమ 

జ్ఞతః =మునిగినటువంటి, ఆనగా జనులందరు గావించిన యనంతవాపము 

ననుభవించుచున్న, (శ్రొతస్య = వేదసిద్ధమెన. అనగా ఏకమే వాద్వి 

తీయం [బ్రహ్మ “నేహ నానా సీ కించన” ఇత్యాది వేదములచే సిద్ధమైన 

_ఏకస్య == పరమార్ధదృష్టియుదు రెండవది లేనటువంటి ఆనగా సమస్త 

దేహముల యందును నాత్మ యొక్క_టియే యగుటవలన నన్ని దేహము 

లందును చేసిన పాపములవలని ఫలమునకు భోక్త యతడే యగుచున్నా 

డని యర్థము. తే==-నీకు అనగా నీవు చెప్పిన, ఆత్మనః== పరమాత్మ , 

"యను పేరుగల, దాసయొక్క ,దురితేన =పొపముచే, అనగా పర స్రీగమన 

రూపమగు నొక్క పాపముచే,. భీరోzాపాపమునకు భయపడు స్యభా 

వము గలవాడా !కఃడావఏమి,భరః= భారము, స్యాత్ = అగును, దేహా 

తిరి కమగు నొక్క యాత్మ నంగీకరించువాని మతమునందు నానాదేహ 

ములవలన నేర్పడు. నానాపాపసంబంధములవలె నాత్మ కొక్క. పాప 

ముచే భార మేమి యున్నది ?కాన యథేచ్చముగా పాపమును చేయుడని 

యర్థము, 



విళ్వపొ వేన-విశ్వస్య పాపంచావిశ్వపాపం, తేనచావిశ్వపాపేన. ప 

అన న్ల-అవిద్యమానః అనః యస్య తత్ = అన న్తం, తస్మిన్ =అన నే 

భావము: 

సంసారు లందరు గావించిన పరన్రిసంపర్కాది రూపములగు వివిధ 

పాపములచే క్షీణముకాని నరక దుఃఖమున మునిగిన “*ఏకమే వాద్వితీయం ' 

(బహ్మి” “నేహ నానాసి కించన” ఇత్యాది శుతులచే ఆద్వితీయమ గా చెప్పబడిన 

పరమాత్మకు ఒక పరన్రీగమనమువలన గలిగిన పాపము భారమగుచున్నదా ? 
సీమతమున ఆత్మ యొక్కటియే కదా ! అదియే పరమాత్మయనియు చెప్పబడు 
చున్నది. ఆయాత్మ | పపంచములోని సంసారులు గావించెడి వివిధపాపములను 

మోయుచున్నదిగదా ! అట్టి సకలుర పాపభారమును (మోసెడి యాయాత్మకు 

పరదారగ మనమను నొక్కపాపము భారమగుచున్నదా* ఆది భారము కాదు. 

కాన యథేచ్చగా పాపము నాచరించవచ్చునని యాశయము. 

లెదా, ఆత్మ యొక్కటియే యెనపుడు ఇతరులు చేసెడు పుణ్యమువలని 

సుఖమును కూడా _నీయాత్మ యొక్కటియే గదా ఆనుభవించును. అట్టితరి 

ఎవ్వడో యొకడు గావించిన పరస్త్రీ గమనాది రూపమగు కొలదిపాపమును 
మోయుటలో బాధ యేమున్నది ? లేదా ఆత్మ యొక్కటియే యగుచో | పపంచ 

మున రెండవ వస్తు వేదియు లేదు. ఇట్టి దశలో నెవ్వతెయు పరస్ర్రీ కానేరదు, 
కాన స్వేచ్చతో సమ స్తన్రీలతో సంభోగము చేసినను పాపము కాదు. కాన 

నాపాపము వలన నీవు భయపడవలసిన అవసరము లేదని సారాంశము. |; 56॥ 

లాం కిం తే వృ న్తహృతాతీ పుష్పాత్ తన్మాాతే క్రిం ఫలత్యదః, 

న్యస్య తన్మూర్హ్యనన్యస్య న్యాస్య మే వాశ్మనో యది. ర్ట 

ప వి. కిం- తే.వృ నృహృతాత్ -పుష్పాత్ _తన్మా తే-| కిం- ఫలతి - అదః-న్యస్య- 

పల్ ట్లో | శు క, జ జ. న ఫ్, తత.-మూర్థ్న -అనన్యస్య-న్యాస్యమ్ = ఎవ-అశ్యనఃఎయది. 
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అర్థము: (హే అర్చక !=ాఓ పూజారీ!) వృన్తహృతాత్ == తొడిమనుండి కోయ 
బడిన, పుష్పాత్ =చంపకాది పుష్పములవలన (అనగా పూవును తొడిమ 

లేనిదిగా గావించి యని యర్థము.) తే = నీచే, కిం = కుత్సితమైన 

కార్యము, కృతం= చేయబడినది. హి== ఏలయనగా ? ఆదః =ఈ 

పుష్పము, తన్మా|తే=-ఆ తొడిమయందే, ఫలతి == పండుగా పరిణ 

మించును. (పూవును తొడిమనుండి తొలగించి నీవు దానిలో నేర్పడ 
వలసిన ఫలమునకు భంగము గావించి దోషము చేసితి వన యర్థము.) 

అథ=ాఒక వేళ, ఆశ్యనః= దేవత కాశయమైన సాల[గామాది రూప 

మగు శిలయొక్క_, మూర్చి ఇ=ైాతలపె, న్యాస్యమేవ యదిచాసమర్నింప 

తగియుండుటయే కారణమైనచో, తత్ =-ఆపుడు, అనన్యస్య =ఆశిలక ౦ టె 

నభిన్నమైన, మూర్ధ్ని = తనతలయందే, న్యస్య = ఉంచుకొనుము. 

సర్వం విష్ణమయం జగత్ *' ఇత్యాదిగ--చెప్పిన నీమతమునందు భేదము 

కల్పితమేకాని వాస్తవికము కాదు. కావున అంతట విష్ణువుండుట వలన 

నావిష్ణుశిలక ౦ టె సిశిరస్కు, భిన్నము కానందువలన నింకొక చోట నుంచుట 

కంటె నీశిరస్పునందే యుంచుకొని పూజించుకొనుటే యుత్తమమని 

యర్థము. 

వృ న్లవ్మాతాత్ - వృ న్తం హృతం యస్యా తత్ మై వృ నహృతం, 

తస్మాత్=ావృ నహృతాత్ . తన్మా తే-తదేవ==తన్మాాతం, తస్మిన్ = 

తన్మా|తే. 

అనన్యాన్య_అన్యః న భవతీతి == ఆనన్యః, త స్య==-అనన్యస్య, 

భావము: 

ఓయీ ఆర్బ్చకా ! పూవుకు తొడిమనుండీ (తుంచి యేమి కుత్సిత మైన 

కార్యము చేసితివి. . ఏల యనగా? నీపూవు ఆ తొడిమయందే ఫలరూప 

మగు పరిణామ మందును కాని మరి దేనియందుకు, నది ఫలరూప పరిణామము 

నొందదు, అట్టి తొడీమనుండి పూవును తొలగించి ఫలమునకు భంగము. 
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కలిగించుటచే నీవు దోషమును గావించితివి. ఒకవేళ దేవతలతో కూడిన శాల 

(గామాదిశిలపె నుంచుట కట్టు చేయవలసి వచ్చినచో, అపుడు ఆ శిలకంటె 

నభిన్నమైన నీతల పైననే యీపుష్పము .నుంచుకొనుము. ఏల యనగా “నర్వం 

విష్ణమయం జగత్ అని చెప్పు నీమతమునందు భేదము కల్పితము గాన, 

అంతట విష్ణు వుండుటవలన విష్టుశిలకంటె నీ శిరస్సునకు భేదము లేనందున 

నింకొకదాని నుపాసించుటకంచె, నీ శిరము నుపాసించుకొనుట యు త్రమము 

గదా? 

ల్లా. తృణానివ ఘృణావాదాన్ విధూనయ వధూ రను, 

తవాజఒపి తాదృశ నవ కా చిరం జనవంచనా, 58 

ప.వి. తృణాసి-ఇవ _ ఘృణావాదాన్ - విధూనయ-వ ధూః - అను _-తవ = అపి- 

తాదృశస్య-_ ఏవ -కా- చిరం-జనవంచనా. 

అర్ధము: వధూః=న్ర్రీలను, అను = గుజీయందుంచుకొని అనగా స్రీ విషయ 

మందు, ఘృణావాదాన్ == ఏవగింపు కలిగించు మాటలను అనగా. 

హాస్యోస్థి సందర్శన మక్షియుగ మత్యుజ్ఞ్యలం తత్ కలుషం వసాయాః, 

స్తనౌ చ బీనా పిశితౌ చ పిండౌ స్థానా న్తరే కిం నరక్వోపి యోషిత్. 

అని స్ర్రిల హాసాదులను నస్థిసందర్శనాదులతో బోల్చి ఏవగింపు కలిగించెడి 

మాటలను, తృణానీవ= నిస్ప్సారమ గుటవలన గడ్జిపోచలుగా, విధూనయ = 

విదలింపుము. అనగా త్యజింపుము. తవా౬పి=నీకును, తాదృశ_స్కెవ = 

అటువంటి స్త్రీ వలె, నిస్ప్సారముగాను ఏవగింపు బొందదగిన యవయవ 

సన్ని వేశములు గలవానికి, చిరాత్=చాలాకాలమునుండి, జనవంచనా= 

స్రీ విషయమున విరక్తి కలిగించెడి మాటలతో లోకమును మోస 

గించుట, కా=-ఏమి? అనగా ఎందుకొణకు ? స్ర్రీలను గూర్చి చెప్ప 

దగిన నిందావచనములన్నియు నీకును నన్వయించును. కాన శ్రీ 

నిందతో లోకవంచన చేయుట తగదని యర్థము. 
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ఘు శావాదాన్_ ఘృణాయాః వాదాః = ఘృణావాదాః, తాన్ == ఘృణా 

వాదాన్. 

వన వంచనా -జనస్య వంచనాడాజనవంచనా. 

భావము : 

స్రీలను గూర్చి “వారి చిలునగవు, బొమికలను జూపుట, వారి కన్నులు 

శరీరమందలి వసయొక,. కాలుష్యము, వారి వలుదచన్నులు మాంసపిండములు, 

కాన స్రీ యనునది మజియొక స్థానమం దేర్పడిన నరకము” ఇత్యాదిగా జె ప్పెడు 
ఏవగింపు మాటలను దృణీకరింపుడు. ఏల యనగా స్రీకివలెనే పురుషునికి నిట్టి 

మాటలు కల్పింపదగును కాన నీ స్రీదూషణ కేవలము లోకవంచనయే. కాని 

న్యాయ్యమైనది కాదు. అట్టి లోకవంచన తగదు, 58 

రో కురుధ్వం కామ దేవాజాం (బహ్మాోదె ర ప్యలంఘితాం, 
౧౧ చో యా నో 

'వేదోఒపి దేవకీయాజా త (తాజ్తాః కాధకార కా ? 59 
దః మః యొ 

ప. వి. కురుధ్వం-కామదేవాజ్ఞాం-[బహ్మాద్య్యైః-అపి - ఆలంమీతాం _ వెదః-అపి. 

దేవకీయాజ్ఞా-త|త-ఆజ్ఞాః-కా - అధికా -అర్హ ర్. 
ఖో ద బా 

ఆర్థము: హే అజ్ఞాః===ఓ మూఢులారా! [బహ్మో దై రపీ == బహ్మ మున్నగువారి 

చేతను, అలంఘతా౭=ా అతి కమింపబడని, కామదెవాజ్ఞాం, కామ= 

మన్మథు డనెడు, దేవ = దేవతయొక్క, ఆజ్ఞాం = ఆదేశ మును, 

కురుధ్వం= చేయుడు. ' వేదో౬పిీ= వేదము గూడను, దేవకియాజ్ఞా; 

దేవకీయ=-దేవతలకు సంబంధించిన, ఆజ్ఞా == ఆజ్ఞయే, ఏల యనగా, 

“గుతిః స్మృతి ర్కమైవాజ్ఞా'' అని భగవద్యచన మున్నది. తతా 

ఆదే వాజ్ఞారూపమైన వేదమునందు, ఆధికా=ాకామదేవుని యాజ్ఞకం చెను 

అధికమైన, ఆర్హణా==పూజ అనగా నాదరము, కా=-వమి? ఎందుకొణ 

12 
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కని యర్థము. ఇట్టు కామదేవాజ్ఞయు దేవకీయాజ్ఞయు సమానములై నను 
కామదే వాజ్ఞయే యాచరింపడగినది. ఏల యనగా - |బహ్మాదులు దీని 

నంగీకదించుటవలన, గెష్టులచే పరి గహింపబడుట యను [పామాణ్యము 

దీని కేర్పడినడి, మతియు నిది |పత్యక్ష సుఖమునకు కారణమైనది. 

కొమదో వాట్లాం - కామ ఇతి దేవః=ాకామదేవః, కామదేవస్య ఆజ్ఞా = 

కామదేవాజ్జా, తాంచాకామదేవాజ్ఞాం. 

అలంఘమీతాం-న లంమీతా=-ఆలంఘితా, తాండాఆలంమితాం. 

దోవ తీయాట్లా_దేవానాం ఇయం=దేవకియా, దేవకీయా చసా ఆజ్ఞా చ= 

దేవకీయాజ్లా. 
చ న్న మ్ లని 0 చ ——_— 0 అ లాలు అడ్డాః _ జాన స్తీతి == జ్ఞాః, న జ్ఞాఃణ=అజ్ఞాః, తేషాం సమ్బుద్ధిః= 

జాం, హే ఆ 8 

భావము : 

[బహ్మ మున్నగువా రందరును కామదేవుని శాసనము నతికమింప 

లేరు. ఆతని శాసనము ననుసరించి న్రీవశమునం దుండుటను జేయుడు. ఇది 
యవై దికాచార మనకుడు. ఏల యనగా వేదముకూడా దేవతాశాసనమే. “(వతిః 

స్మృతి ర్మమైవాజ్ఞా'' అని భగవంతుడు చెప్పియున్నాడు, రెండును దేవాజ్ఞ 

లె నపుడు వెదమునం దంత శద్ద యెందులకు? కాన రెంటిలోను కామబేవుని 

శాసనమే పాటింపదగినది. ఏల యకగా, |బహ్మాదులు దీని నంగీకరించుటవలన 

శిష్టపరి గహణరూపమగు |పామాణ్యము దీని కేర్పడినది. అటే యా కామదేవుని 
శాసనము |పత్యక్షసుఖమునకును సాధనము, కాన నిదియే యాదర ణీయము.ర్9ి 

రొ (పలాసమపి వేదస్య భాగం మన్యధ్య మేవ చేత్, 

కేనాభాగ్యేన దుఃకా న్న విశీనపి త థేచ్చథ. 60 
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ఆర్థము; హే మూఢాః=టఓమూఢులారా! వేదస్య = వేదముయొక్క, భాగం= 

అంశమెనబ్టి యర్థ వాదమును, (పలాపం వ్యర్థ వచనము, ఆపి మన్య 

ధ్వమేవ చేత్=-తలంచునట్టి వారేయెకచో, (తదా== అప్పుడు) కేన==వఏ, 

అభాగ్యేన = దురదృష్టముచె, దుఃఖాన్ =-|శమను గలిగించెడి యర్థము 
గల, విధీనపి==విధివాక్యములను సైతము, తథా == అర్థవాదములవలె, 
(పలాపాన్ =-వ్యర్థవచనములుగా, నెచ్చథ = తలంపరు? అన్నరాశిలో 
కొంతభాగము దోషయు కమెనపు డన్న కాశియంతయు పరిత్యజింపుదుము 

కదా? అక్ర వేదములో నొకభాగ మైన యర్థవాదము |ప్రలాపమై యుపే 

క్షింపదగినదై నపుడు దానితో గూడిన వేదరాశియంతయు. నుపేక్ష 

ణీయమేకదా. 

అభాగ్య నన భాగ్యమ్ ౫=ాఅభాగ్యమ్, తేనవా అభాగ్యేన. 

దుఃంఖాన్ _ దుఃఖయ సీతి==దుఃఖాః, తాన్ దుఃఖాన్. 

భావము : 

వేదరాశిలో నొక యంశమైన యర్ధవాదములు [దవ్యదేవతాది |పశంసా 

పరమై పురుషులను యాగాది కర్మలయందు _పవ ర్తిల్ల జేయుచున్న వి. కాని అవి 

యెలాంటి కర్మలను విధించుటలేదు. అందువలన, నవి నా స్తికునిచే నిరర్థ 

కములుగా భావింపబడుచున్నవి. వేదములో నొకభాగము నిరర్గకముగా నంగీక 

రింపబడి నపుడు శ్రమసాధ్యములై న యాగాదులను విధించెడి “సోమేన యజేత” 

ఇత్యాది విధివాక్యములనుకూడా నళ్లై నిరర్థక వచనములుగా నేల భావింపరాదు? 

వదురదృష్టముచే విధివాక్యముల నట్టు భావించుటలేదు? ఆన్నరాశిలో నొ 

భాగమున దోష మెర్పడినపుడు రాశియంతయు పరిత్యబింపబడుచున్నది కదా? 

ఆరే వేదరాశిలో నర్ధ్భవాదములు నిరర్ధక ముల్లె హేయములు” నేర్పడినపుతు 

తక్కిన వేదరాశియు హేయ మేంగాదు? కాన పైన్సాయము సనుసరించి వెదరా? 

పరిత్యాజ్యమే కానీ [ప్రమాణము కాదు. 
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అత కా 

ల్లా, [శుతిం (శదధ్వం వికీపాః (ప్రకీపాం (బూత చ స్వయం, 

 మీమాంసామాంసల ప్రజ్ఞా సాం యూ పద్విపదాపినీమ్. Gl 

ప. వి. గుతిం_శద్దధ్వం-విక్నీప్తాః-| పకి పాం-|బూత_చ-స్వయం - మీమాంసా 

మాంసల, ప్రజ్ఞాః-తాం-యూపద్విపదాపినీం,. 

అర్థము ; హే మీమాంసామాంసల ప్రజ్ఞాః, మీమాంసా = జై మిని రచించిన 

త త్త్వ్వనిర్హా యక [గంథముల నధ్యయనము చేయుటచే, మాంసల = 

పరిపుష్టి జెందిన, (పజ్ఞాః =| పజ్ఞగలిగిన వారలారా అనగా స్థూలబుద్ధు 

లారా! (ఆని పరిహాస వచనము), విక్షిపాః = వాదిచే నిరాకరించబడిన 

వారై. |థా_న్టిని జెందినవారగుచు, [శుతించావేదమును, (శ్రద్దధ్వం=ా 

నమ్ముడు, (అథ చ= ఇంకను) యూ పదిపదాపినీం-యూప=ాయూప 

స్తంభములకు సంబంధించిన, ద్విప -= ఏనుగులను, దాపినీం=దానము 

చేయుటను. (బతిపాదించెడి అనగా “*యూపే యూపే హస్తినో బద్ధ్వా 

బుత్విగ్భ్యో దద్యాత్” ఇత్యాది దానమును జెప్పెడి, తాం=ఆ, [శుతిం= 

(చశుతిని, స్వయం =తానుగనే, (పక్షిపాం= ఒకానొక లుబ్బునిచే వేదమందు 

. (పవెశ పెట్టబడినదానినిగా, [బూతచ =చెప్పుడు. అందువలన వేదమునకు 

(బామాణ్య మెక్కాడిదని యర్థము, 

మీమాంసామాంనల (వట్దాళ - మీమాంసయా మాంసలా (పజ్జా యేషాం 

==పుమాంసామాంసల| పజ్జాః. 

యూవద్శివదావీనీం _ యూపే ద్విపాః =యూపద్విపాః, యూపద్విపాన్ 

దాపయతీతి=యూాపద్వివదాపినీ, తాం=ాయూపడ్మిపదాపిసీం. 

భావము ; 

జమిని రచించిన _గంథముబ నధ్యయనము చేయుటచే బలిసినట్టీ 

(మొద్దుబారిన) బుద్ధిగలవారా! వాదిచే నోడింపబడి (భాంతిజెండినవార్రె వేదనును 
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నమ్ముడు. మజియు యాగమునం దొక్కౌాక్క యూప స్తంభమున కొకొ_క్క 

యేనుగు చొప్పున కట్టి దానము చేయవలయునని చెప్పెడి (శ్రుతిని వేదమధ్య 
మునం దొకలోభిచే |పవేశ పెట్టబడిన పక్షి ప్రముగను( జెప్పుడు. కాన నీవిధముగా 
పక్షి ప్రములతో( గూడిన వేదమునకు పామాణ్య మెక్కడిదని భావము. 

ల్లో. కో హి వేత్రా _స్య్యముష్మిన్ వా లోక ఇత్యాహ యా (శుతిః, 

త(త్సామాణ్యా దముం లోకం లోకః (ప్రత్యేతి వా కథమ్. 62 

ప, వి. క్రః-హి_ వేత్తా - అస్తి - అముష్మిన్ -వా-లోకే - ఇతి-ఆహ-యా-| వతిః- 

తత్పా౦మాణ్యాత్- ఆ ముం-తోకం-లోకః-| పత్యేతి-వా -కథం. | 

ఆర్థము : కించడామణియు, కో హీ వాzావఏ పురుషుడు, అముష్మిన్ లోకే 

పరలోకవిషయమున, వేతా==తెలిసికొనినట్టివాడు, అ స్రి== ఉన్నాడా ? 

ఒకరును పరలోకమునుగూర్చి తెలిసినవాడు లేడని యర్థము. ఇతి జూ 

ఇట్టు, యా=ావీ, [శుతిః = వెదము, ఆహ =చెప్పుచున్నదో, తత్చా 

మాణ్యాత్, తత్ అట్టు సందేహించెడు [శుతికి, (పామాణ్యాత్ == పమా 

ఐత్వమువలన, అము లోకం=ాపరలోకమును, లోక ౩==జనము, కథం 

వా==ఏవిధముగా, |పత్యేతి=నమ్ము చున్నది. పరలోకము నమ్మ దగినది 

కాదు. కావున నావిధముగా సందేహించు [శుతిని నమ్మరాదు. 

సమాసములు ; 

తలత్యామాణ్యాత్ - [ప్రమాజస్య భావః = [పామాణ్యం, తస్య 

[పామాణ్యం == త|త్పామాణ్యం, తన్మాత్=ాత|త్పామాణ్యాూత్, 

భావము : 

ఎవ్వడు పరలోకమును గూర్చి తెలిసికొనినవా డున్నాడు ? ఎవ్వడును 

లేడు. ఈవిధముగా సందేహించెడి |కుతిని, ప్రమాణము గావించుకొని పరలోకము ' 
నెవ్వడు నమ్మగలడు ? కాన పరలోక మున్నదని నమ్మరాదు. అది యున్నదని 

చెప్పు వేదిముకూడ నమ్మదగినది కాదు, 
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బీ. ధర్మాధర్మ మనుర్భల్ప న్నశ క్యార్షనవర్ణనా, 
వ్యాజా న్మండల దజ్ఞార్థ శ్రదధాతు ముధా బుధి 8, 63 

ప.వి. ధర్మాధర్మా_ _మనుః-జల్పన్ - అశ క్యార్డ నవర్ణనౌ_వ్యా జాత్ - మండలదండార్థీ- 

(శ ద్రధాయ- ముధా. బుధై 8. 

అర్థము : వ్యాజాత్ == కపటమున అనగా ధర్మాధర్మముల బోధను మిషగా( 

బెట్టుకొని, మండలద జ్ఞార్థీ, మణ్బల=ారాష్ట్రమందలి[ పజలను, దబ్ధ=ా 

శాసించుటను, అర్ధి=ాకోరుచున్న వాడై , (పజలు విధిని షేధముల నతి|క 

మించుటవలని యపరా ధములను నిమి తము గావించుకొని |పాయళ్శ్చిత్తా 

దులచే ధనముకు( గోరుచున్న వాడగుచు నని యర్థము. ఆశ క్యార్ణ నవర్ణనౌ 

అశక వ అసాధ్యములై న, ఆర్థన==-ఆచరణము, వర్ణనౌ=-అనాచరణ 

ములు గల్గినవిగా, ధర్మాధరా |= పుణ్యపాపములను అనగా యాగము 

మున్న గువానిని ఆధిక ధనసాధ్యముకా న నాచరింప నసాధ్యము. పర స్ర్రీగమ 

నాదిక ము ఇం|దియని| గహము చేయుట కశక్యమగుటవలనను సుఖముగా 

జేయసాధ్యమగుటవలనను విడచుట కశ క్యమైనదని యర్థము) జల్ఫన్ = 

చెప్పుచు, అనగా కమముగా యాగాదులను ఆర్థ్యములుగ ను ఆనగా 

నాచరణీయములుగను, పర న్రీగమనాదిచూపపాపమును వర్జ్యముగను 

అనగా విడువదగినద్గను నుపదేశించుచు, మనుః == మొదటి స్మృతిని 

రచించిన మనువు, ముధై వావ్యర్థముగనే, [శద్దధామి = ఆదరింపబడెనని 

యర్థము, పర త్రీగవ ునరూపమగు ధర్మము, |పత్య క్షముగా సుఖసాధన 

ముగాన దాని నందును ఆచరింతురని తెలుసుకొని దానివలన గలుగు 

కృ! తిమపాపమును తొలగించుకొనుటను వ్యాజముగా జేసి ధన సంపాదన కె 

[పాయ॥ి శ్చిత్తరూపమైన దండమును మనువు విధించెను. కాని వాస్తవ 

స్థితి తిలో నాప పరదారగమన మధర్మము కాదు. కాన మనువువచనము మూల 

ముగా గబ స్మృతి [ప్రమాణము గాదని యర్థము. 

సమాసములు : 

ధభర్వాధర్యా - ధర్మశ్చ అధర్మశ్చ -ధర్మాధర్మా, తౌ=ధర్మాధర్మా. 
అళ క్యార్థనవర్థనా _ ఆర్జనం చ వర్ణనం చఆర్జనవర్డనౌ, న శక్యే 
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=అశ కే, అశ కే ఆర్థనవర్ణనే యయో సై సౌ == అశక్యార్షనవర్ణనౌ, తౌ= 

అశక్యార్థనవర్ణనౌ, 

మజ్జలదోండార్డ్ = మణ్జలస్య దండః — మణ్బలదబ్ధః, మణ్జలదబ్ధం అర్థ 

యతీతి మబ్బలద క్ఞార్థీ. 

భావము : 

ఇంతవజకును వేదము [ప్రమాణము కాదని చెప్పి, ఇపుడు తన్మూలకమగు 

స్మృతియును [పమాణము కాదని నాస్తికుడు చెప్పుచున్నాడు. ధర్మాధర్మముల 

నుపదేశించుటను మిషగా బెట్టుకొని రాష్ట్రమందలి జనులను శాసించుటకై |[పజలు 

[ప్రజలు విహితములను నిషిద్ధ ములను నతి|క్రమించినచో వారి యపరాధమును . 

నిమి తము గావించుకొని, [పాయశ్చితాదులచే ధనము నభిలషించుచు చేయ 

సాధ్యములుకాని ధర్మములను, వర్ణింపసాధ్యముగాని పర స్ర్రీగమనాదిరూపములగు 

నధకర్మములను( జెప్పుచున్న మనువును పండితులు వ్యర్థముగనే నమ్మిరి. పర క్రీ 
గమనాది రూపమగు నధర్మము [పత్యక్షముగా సుఖమునే కలిగించుటవలన, 

నందరు నాచరింతురని తెలిసికొని దానివలన కలుగునని భావింపబడిన యభూత" 

మగు పాపమును వారించుటకని నెపము పెట్టి ధన సంపాదనకై [పాయక్సి త తమును 

విధించెను. కాని వా స్తవస్థితిలో యది యధర్మముకాదు. & కాన మనువచనము 

నాధారము గావించుకొనిన స్మృతియు [ప్రమాణము కాదని యాశయము. 

ల్లో, వ్యాస నె వ గిరా తస్కిన్ శ ర్రత్యద్దా స్థ స తాని “కాః, 
అలాల 

న్ 

మత్స్యస్యా ప్యుపదేశ్యాన్ వః కో మళ్చ్యానప్ భాషతామ్. 60 

ప. వి. వ్యాఫస్య _ ఏవ- గిరా. తస్మిన్- :శద్రా- ఇతి. అదా-స- తా న్తికాః- 
he (అ a) థు నూ 

- అపి-ఉపదెశ్యాన్ _వః-కః -మతా న్ -అపి-భాషతాం. 

వ=బెస్తల జాతికి జెందిన కన్యతో పరాశరమహర్షి వ్యభిచ 

ఎన్నుడై నట్టి వాడును, సోదరుని భార్యయందు 

(8 ° శ ot ద 

య 0 tA es టో రన f 8 
టి 

) సృభివారాస క్రి కలిగినట్టివాడై న న వ్యాసు] "యొక్క 

గిరా == పురాణష వచనముచే, అనగా మనువు చెప్పిన దానిని ఆచరింప 

వలయునను వచనముచే, తస్మిన్ == ఆ పరలోకమందు లేదా ధర్మము 

రి ౧ € గ ర్న x eA 
z= 

£9 24 

A tty నా bs 
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నందు, _గ్రద్దా=ా ఆదరము, ఉరి ఆని, తా స్తిరికా౭=శాస్ర్రవే తలారా, ధ్ 
స=ై-డఉన్నారు, ఇతి==అనుట, ఆద్దా= సత్యము, మత్స్యస్యాపి=-మత్స్య 
థ్ ధ్ 
రూపము ధరించిన విష్ణువు యొక్క వచనమైన మత్స్యపురాణమునకును, 

ఉపదేశ్యాన్ =ఉపదేశింపదగినవారై న, కావుననే, మత్సాన్ =మత్స్య 
శిష్యులైన, వః=మిమ్ములను, కః=-ఏ పండితుడు, అపి భాషతాండా 

మాట్లాడును? మత్స్యము లెవ్వరికిని ఆదరార్హములు గావు. మత్స్యము 

ఉపదేశించునటిదని స్వక పోల కల్పితమును జెప్పుచున్న వ్యాసుని వచ 
లి 

నము నమ్మదగినది కాదు అని యర్థము, 

తా 9కా౭_త న్తం విద స్తీతి==తా నిగికాః. 

ఉవదోళ్యాన్ _ఉపదేష్టుం యోగ్యాఃమా ఉపదేశ్యాః, తాన్ = ఉపదేళ్యాన్ 

భావము : 

లీ శాస్త్రవేత లాతా ! వ్యాను(డు మనువు చెప్పిన దానిని [గ హింపవలయు 

నని చెప్పుటచే, అనగా పురాణముల ద్వారా చెప్పుటచే,. ఆ పరలోకమునందును 

ధర్మమునందును మీరు విశ్వాస ముంచుచున్నారు. ఆ వ్యాసుడు బె స్తజాతికి( 

జెందిన సత్యవతితో పరాశరు(డు వ్యభిచరించుటవలన జన్మించినవాడు. మరియు 

నాతడు తన సోదరుని భార్యయందు సంతానము గల్లించినవాడు, అట్టి వ్యభిచార 
శీలుని వచనమును మీరు నమ్ముచున్నారు. ఇది యెంతవరకు( దగియున్నది. ఇది 

పురాణ సామాన్యమును గూర్చిన విషయము. అందులో విశేషమైన మత్స్య 

పురాణ విషయము ఆశ్చర్య్ణకరమైనది, మత్స్య రూపముమ ధరించిన విష్ణువు 

యొక ,_ వచనమే మత్స్య పురాణము ఆ మత్స్యము గురువగుట దాని యుప 

దేశమును వినుటకు, మీరు దానెకి శిషు-లగుట యను విషయము నే పండితు(డు 

గౌరవించును ? ఎవ్వడును గౌరవింప(డు. మత్స్యముల నెవ్వరు గౌరవింతురు? 

మత్స్య ముపదేశించినది యని స్వకపోలకల్సిత మును జెప్పుచున్న వ్యాసుని 

వచనము నమ్మదగినదికాదని యాశయము. 
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తః పొణ్ణవానాం స వ్యాస శ్చాటుపటుః కవిః, 

నినిన్ల తేషు నినత్సు సువత్సు సుతనా న్న కిం? 64 
(టలు టి అణాల అల 

ప. వి. పణ్లితః-పాల్ణవానాం- సః. వ్యాసః- చాటుపటుః - రవిః _ నినిన్హ- తేషు- 

నిన్హత్సు-స్తువత్సు- స్తుతవాన్ =న -కి9. 

అర్థము: పాండవానాం = ధర్మరాజు మున్నగు వారికి, చాటుపటుః; చాటు = 

అసత్యపు స్తుతులను చేయటయందు, పటుః == సమర్థుడైన, కవికా 

ఊహింపబడిన యర్ధములను వర్థించునట్టి, పండితః=పండితు(డనను నభి 

మానము గల్లినట్టి, వ్యాసో౬పి== వ్యాసమహర్షియు, తేష==ఆ పాండ 

వులు, నిందత్సు సత్సు=ాదురో్యధనాదులను నిందించుచుండగా, న నినిన్ల 

కిం =నిందింపలేదా యేమి? స్తువత్సు సత్సు== శ్రీకృష్ణాదులను ( బొగడు 

చుండగా, న స్తుతవాన్ కిం? = సుతి చేయలేదా యేమి? పాండవులు ఎవ 

రిని నిందించిరో వారిని నిందించుచు, వారెవరిని స్తుతిజేసిరో వారిని 

స్తుతించుచున్న వ్యాసమహర్షి పాండవపక్షపాతియైనవాడే కాని సత్య 
వాది కాడని యాశయము. 

సమాసములు : 

చాయునటుః.చాటుమ పటుః=చాటుపటుః. 

భావము : 

వ్యాసమహర్షి ధర్మరాజు మున్నగు పాండవులను ముఖస్తుతులు జేసిన 
కవి. పండితుడ నను నభిమానము గలవాడు. అతడు మీ కందటజికిని ఆప్పుడు. 

ఆతడు మహాభారతమును రచించినను పాండవ పక్షపాతమునే వహించి, పాండవు 

లెవ్వరిని నిందింతురో వారిని ఆనగా దుర్యోధనాదులను నిందించును. వారెవరిని 
పొగడుదురో అట్టి శ్రీకృష్ణాదులను బొగడును కాని సత్యవాది కానేరడు. 1641 

క్లో. న (భ్రాతుః కిల 'దేవ్యాం స వ్యాసః కామాకి సమాసజకత్, 

దాసీరత స్తదాసీద్య న్మాతా తత్రాస్యదేశి కిమ్ ? 65 
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ప. వి. నం భాతుః -కిఐ- -దేవ్యాం. సః=వ్యా సం-కామాత్_సమాసజత్_ దాసీరతః - 

తదా. ఆసీర్_యళ్_ మ్మాతా- తత్ర- ఆపి-అదేశి. కిమ్. 

ఆర్థము:- సః = పర స్రీగమనమందు పసిద్ది వహించిన యా వ్యాసమహర్షి, 

[భాతుః=సోదరుడగు విచ్శితవీర్యుని యొక్క, దేవ్యాం = పట్టపురాణి 

యందు, కామాత్ = కామమువలన, న సమాసజత్ కిం?=ఆసకుుడు 

కాలేదా ఏమి? తదా == ఆకాలమునందు, అనగా విచిత్రవీర్యునిభార్య 

యందు సంతానమును గర్గించుసమయమున, దాసీరతః = దాసియగు 

విదురునిత ల్రియందు నాసక్రిగలవాడై , ఆసీత్ యత్ = ఉండె ననునది 

యేది గలదో, త్మతాపి== ఆవిషయమునందును, మా|తా==సత్యవతిచే, 
ఆదేశ? కం?= ఆదేశింపబడినాడా? కాని యాదేశింపబడలేదు. కాన రెండు 

చోటులయందును కామముచేతనే పవర ర్రి,చుటయను దు[ష్పవ ర్తనగలిగిన 

వ్యాసుడు అప్తుడుకాడు. కావున ఆతనివచనములును [ప్రమాణములు కావు. 

సమాసములు : 

దానీరలః_దాస్యాం రతః-ూదాసీరత:. 

భావము : 

ఆవ్యానుడు మిక్కిలి కామాన్టుడు. అతడు తనసోదరుడగు విచితవీర్యుని 

భార్యయందు కామావేశ ముతో సూయా -డలేదా? తల్రియగు సత్యవ తి యాదేశిం 

చుటవలన దోషములే దనినచో దాసియైన విదురునితల్లితో సంపర్క_ముబేసిన 

విషయమునకూడా తల్లియొక,_ యాదేశ ముక్నదా? వస్తుసికియం దది లేదు. 

కాని ఇట్టు కామపరవళుడై పర న్రీగమకాదిదోవములకు స్థానమైశ వ్యాసమహర్షి 

యాపు డెట్టగును? అతని మాట లెట్లు [ప్రమాణము లగును? కాన నాతనిమాటలు 

[ప్రమాణములు కావు. ఇచ్చట మహాభారతములోని కథ యనుస: ధేయము. ॥66॥ 

థో దేవె రింజె; కృతా (గగాః పనా యేషాం తదాద్నతౌ, 
౧ ౬ CY థి థి లి 

గాం నతె ః క్రిం నత్రై ర్వ్య క్షం తతో ౬ప్యాత్మా ఒధరీకృ తః.60 
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ప. వి. దేవె 8-ద్విబై 8- తాః; గనాః=*పనాః _- యేషాం-తదాదతా-గాం=-నతె 8- 
క క అ ఈ థి ల ములు 

కిం-న-తై ౩-వ్య కం-తతః -అపి-ఆత్మా - అధరీకృతః. 

అర్ధము: - (హేమూఢాః=ఓ మూఢులారా!) యేషాం = ఏ మీకు, దేవై ౩= 

[బహ్మాదిదేవతలచేతను, ద్విజై 8 = వ్యాసాదిద్విజులచేతను, కృతాః 

రచింపబడిన, (గన్ధాః = [గంథములు అనగా “*గాం [పణమేత్” 

ఇత్యాదిస్మృతులు, పన్ధాః == ప్రమాణము, అనగా ధర్మాధర్మముల 

నుపదేశించునవి, తదాదృతె, తత్ =-ఆ|గన్ధములను, ఆదృతౌావాఆద 

రించుట నిమిత్తము. గావించుకొని, గాంచాగోవు నుద్దేశించి, నతె 8= 

నమస్కరించునట్టి, తె $2 అటువంటి మీచేత, తతో౬ఒపీ == ఆగోవు 

కంటెను, ఆత్మా=స్వాత్మ అనగా మీయాత్మ, వ్య కం = స్పుటముగా, 

అధరీకృతః = వినాశము గావింపబకినది, న కిండాకాలేదా? తప్పక 

మైనదని యర్థము. పశువును నమస్కరించునచో దానికంచెను హీనత్య 

మేర్చడునే కాని దానివలన నేమియు ఫల మేర్పడదని యర్థము. 

లతదాద్య తొ_తేషాం ఆద్భతిః = తదాద్భతిః, తస్యాంచతదాదృతా. 

అభరీళ్ళ ఈ _ అన ధరః ఆధర సృమృద్యమానః కృతః = అధరీకృతః. 

భావము : 

ఓ మూతులారా! మీకు [బహ్మాదిదెవతలును, వ్యాసాదిద్విజులును (వాసిన 

[గంధములు ధర్మా ధర్మ నిర్ణయమున (ప్రమాణములు. ఆ (గంథములయందు 

గోవును జూచిన నమస్క్లరింపవలయునని [వాయబడియున్నది. కాన న్మాగంథము 

నాదరించుటకై మిరు గోవు నుద్దేశించి వందన మాచరింపవలయును. అందు 

వలన మీరు ఆగోవుకంటె హీనము గావింపబడుచున్నారు. పశువును నమస్క 
రించుటవలన పశువుకం చెను హీనత్యమే యెర్చడును కాని మటీయొక విధ మైన 

ఫలము చేకూరదు. 
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ఎ కా 

కో, సాధు కాముకతా ముక్తా శాన్తస్వాన్నై ర్మఖోన్యుఖై ః, 

సారంగతోచనాసారాం దివం (పేత్యా౬ఒపి లిప్పుభిః. 68 

ప, వి. సాధు. కాముకతా. ముకా- కా న్తస్వానైః- మఖోన్ముఖై *-సారంగలోచనా 

సారాం-దివం-| పేత్య-అపి -లిప్పుభిః. 

అర్థము:- శా న్తస్వానైః, శాన వై రూపరసాది విషయములనుండి మజులిన, 

స్వాన్తైః మనస్సులు గల్గిన, మభఖోన్ముఖై ౪," మఖవాయాగ ములయందు, 

_ ఉన్ముఖై ౩=ఆస క్రి గలిగినవారిచే, | పేత్యాపి =మరణించియు, సారంగ 

లోచనాసారాం, సారంగలోచనా = జింకకన్నులు కలిగిన స్రీలే, 

సారాం = సారముగా గలిగిన, దివం=స్యర్ల మును, లిప్పుభిః==సంపా 

దింపగోరినవారిచే, కాముకతా =కాముకత్వము అనగా స్రీలయందలి రతి, 

సాధు దక్కగా, ముకాడావిడువబడినదా యేమి ? అనగా విడువబడిన 

దని యర్థము. భూలోకమున సిద్ధమైన పరస్రీగమనాదిసౌఖ్యమును 
వదలి, పరలోక మున సిద్ధముగానట్టి యా త్రీసొఖ్యముకకె [పయత్నిం 

చుట హాస్యాస్పదముగదా ! కావున యాగకాలమునందు [బహ్మచర్యము 

మున్నగువానిని వహించుట యాత్మవంచనయేకాని మరియొండు గాదని 
యర్థము. 

కాముకతా-కాముకస్య భావః== కాముకతా, 

కా న్తనెంసైఃం శాంతం స్యాన్తం యేషాం తే==శా నస్వానాః, తః = 

శా న్తస్వాన్తెః, 

మభఖోశన్యుఖై *.మశే ఉన్ముఖాః = మఖో న్ముఖాః, తైః =మభోన్ముఖై ః. 

నారి ంగలోచనాసారాం- సారంగ స్యేవ లోచనే యాసాం తాః=సారం 

గలోచనాః, సారంగలోచనాః సారః యస్యా సా = సారంగలళోచనా 

సారా, తా౭zా సారంగలోచనాసారార, 

లిఫ్టు భి౭-లబ్థుమిచ్చవఃవాలిప్సవః, తై ః==లిప్పుధిః. 
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రూపాదివిషయములనుండి మజలిన చి త్తవృ త్తిగలిగిన యాజ్జికులు చని 

పోయి నపిదపకూడా స్ర్రీకాముకులై యుందురు. ఇతరు లీజన్మమందే పర న్రీకాము 
కులై యుందురు. జింకకన్నులుకలిగిన దివ్యనుందరన్రీలే సారనుగాగలిగిన 
స్వర్గమును వారు కోరి యాగము లాచరింతురు. ఆట్టివారిచే కామాస క్రి విడువ 

బడినదా? అనగా విడువబడనే లేదు. కాన సిద్ధమైన భూలోకములోని పరస్రీ 

సంగమును వదలిపెట్టి, అసిద్ధమెన స్వర్గ శ్రీసంగమము నపేక్షించి, యాగాడులకై. 

[బహ్మచర్యాదులను వహించుట కేవలము అత్మవంచనయే కొని మరియొండు 

కాదని యాశయము. 

శ్లో ఉభయీ (ప్రకృతిః కామే సజైేదితి మునేర్మతం, 
aa) జ 

అపవర్లె తృతీయేతి భణతః పాణినేరపి. 69 

ప. వి. ఉభయీ-పకృతిః-కామే-సజేత్ - ఇతి -మునేః-.మత౦-ఆపవర్గే-తృతీయా- 

ఇతి_భణతః-పాణినేః-అపి, 

ఆర్థము: “అపవర్గ తృతీయా” ఇతి భణతః == “అపవరే తృతియా' అని 

చెప్పుచున్న, పాణినేరపి మునేః == పాణినియను పసిద్ధనామముగల 

వ్యాక ర ణదర్శన|పవ ర్తకుడగు బుషికిని, ఉభయీ = స్రీపుంసరూపమైన, 

| పకృతిః= (పకృతి, నామే = కామమను పురుషార్హమందు, అనగా 

ధర్మర్థకామము లను పురుషార్థములలో మూ డవపురుషార్థమెన కామము 

నందు అనగా మైథునమునందు, సజ్జెత్ ఇతి=ాఆస క్రిగ లదియైయుండునని 

మతం = అభి పాయము(స్పష్టము) తథా =అ స్రై,తృతీయా = మూడవదై న 

పకృతి అనగా నపుంసక (పకృతి. ఆపవగ్గ = మోక్షమందు, అనగా 

నపుంసక ముగా నుండుటవలన, మైథునమందు శ కిలేక యుండుట వలన 

[బహ్మచర్యముబే మోక్షమునందు, సజ్జేదితి=-సిద్ధమగునని పాణిని సూ|త్రా 
ర్థముచే, ఉభయీ= స్రేపుంసాత్మక మగు [పథమవ్వతియ (పకృతి, కామే 

== కామనందు, సదైెదితి == సక్తమగునని పారిశేష్యమునను సరించి 

తెలియుచున్నది. అనగా ““అపవర్గ తృతీయా” అను సూ్యూతము నను 

సరించి మోక్షమునందు మూడవదగు నప్పంసకపకృతి [పవ ర్రిలినచో, 
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పరిశేషన్యాయము ననుసరించి. మొదటిడియ రెండవది యునగు స్త్రీపురుష 

(పకృతికామమునందు (పప రించునని తెలియుచున్నది, సూతమునందున్న 

ఆపవరి” శబచ్చలముచె షండ పకృతిరూపమగు వికృతరూపమైన యర 
౧ ది (ann ఇఒ ® 

మును నాస్తికుడు సమర్థించెను కాని వస్తుసితియందు “అపవర్గే==ఫల 

(పా ప్రేయందు, తృతీయావాతృతీయావిభ క్రి యనియే పాణిని సమ్మత 
మగు నర్థము. కాన ఇచట నా స్తికునిమతములో, వ్యర్థముగా కామపురు 

షార్థమును వదలిపెట్టి అపవర్గమైన మోక్షమందు [పవ ర్రించుచున్న మీరు 

నపు౩సకులనియే యర్థము. 

భావము : 

“అపవగ్ల తృతీయా” యను సూతమును రచించిన ప్రసిద్ధ వెయాకర 

ణుడ ఏ పాణికినికి, త్రీపు సాత్మక మైన పథమద్వితీయ। పకృతి, కామమను 

పురుషార్థమునందు నాస క్రమగు నను నభి ప్రాయము స్పష్టమగుచున్నది. 
ఆపే మూడవ, పకృతియైన షండుడు అపవర్గ మనబడు మోత్షమునందు 

నాస కమగుననియు నభి|పాయము. ఏలయనగా షండ పకృతికి మైథునా 

దులయందు శకి లేనందువలన నడి మోక్షమందే యాస క్రమగును. కాన 

మూడవ[పకృతియగు నపుంసకము మోక్షమం దాస కమైనచో పరిశేషన్యా 
యముచే | పథమద్యితీయ (పకృతి హపసమైన స్రిపుంస పకృతి కామ 

మందు నాస క్షమగనని సిద్ధించును. ఇట్లు ““ఆపవర్డే తృతీయా” ఆను 

సూ, తమందలి యపవర్గాది శబ్రచ్భ్చలముచే నట్టి వికృత మగు నర్థమును 

గల్పించి, చారాషకు(డు తన మతమును సమర్థించుకొనెను. కాని వాస్తవ 

మున '“అపవరగ్గి తృతీయా” యను సూతమున నపవర్ష మనగా 

ఫల్మపాప్తి. ఫల్మప్రాప్తి యందు తృతీయ వచ్చునని స్తూతార్థము.. కాని 
ఇచట కామమును వ్యర్థము గావించుకొని అపవర్ల్గ మనెడి మోక్షమందు 

(పవ ర్థ్తిల్లుచుక్న మీరు సపుంసకులై పాడగుచున్నారని యాశయము.69 

జ 
ల 

గ్రైహాయా గతః పశ్చాదత్వరోర భవి భమమ్. 70 
fa 
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ప.వి. భి భతి_ ఉపరి యానాయ- జనాః జనిత మజ్జనాః -వ్మిగ హాయ ఎ ఆగతః ఎ 

పశ్చా దత్యరోర| భవి భమమ్. 

ఆర్థము: ఉపరి= పెలోక ములకు, యానాయ = వెళ్ళుటకె ; జని తమజ్జనాః =, 

జనిత ాఅనుస్టి పబడిన, మజ్జనాః=తీర్ణస్నా ననులు గలిగిన, ఆనగా 

కిందికి పోవుచున్నట్టి, జనాఃజా జనుము, అనగా స్వర్గమును గాంకించు 

నట్టి జనులు, అగ తః = ఎదుట, విిగహాయ = సమ్ముఖ యుద్ధము 

కొబకై, పక్చాద్గత్యరోర| భవి భ్రమం, పక్చాత్=-వెనుకకు, గత్యర == 

పోవునట్టి, ఉర,భ = మేకలయొక్క, విభమం = చేష్టవంటి చేష్టను, 
బి|భతి= ధరించుచున్న వి. 

వి. _ ఊర్థ్వలోకమును బొందుటకై తీర్ధస్నానములు గావించునట్టి జనులు 
సమ్ము ఖయుద్ధముచేయ మేషముల ధర్మమును వహించుచున్నారని 

చెప్పుటవలన నిదర్శనాలంకారము. ఊర్ధ్యలోక మును పొందుటకై 

క్రిందనున్న తీర్గస్నానముల బే దిగువకు బోవుచున్నారను సూలబుద్ధి 

[ప్రయాస రూపమైన ఏచి తాః తాలంకారముచే, నాయలంకార ముల్టాపితము. 

కాన దానితో దీనికి సంకరము. ఆ సంకరాలడా్యారముే “అవిమృష్ట 

కారి త్వమను వస్తువు ధ్యనించునుగాన నలంకారముచే వ ధ్వని. 

జొనిత్ము పైనా జనితం మజ్జనం యెసే జ జనిత మజ్జనాః 

వళ్ళాధ్ధతంరోరో(ఖోబి (ఖీయుం _ పశ్చాద్గత్యరాశ్చ తే ఉర భాళ్చ మై 

పశ్చాద్గ త్వరోర భాః పళ్చాద్దత్వరోరభాణాఎ విభమ ఇవ వి భమః= 

పశ్చాద్గత్వరోర భ వి భమః, తం ==పశ్చాద్గత్యరోర। భవి భమం, 

భావము : 

డీకొని ర గావించు 
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వి భమమును ధరించుచున్నారు. మేకలు ముందుకు వచ్చి యొక దాని నొకటి 

నెట్టుకొనుచు యుద్ధము చేయుటకై, యెట్టు వెనుకకు జరుగుచున్నవో అపే పె 

లోకములకు బోగోరిన జనులు దిగువ నున్న తీర్థములయందు గుంకులిడుటి 

కానవచ్చుచున్నది. అనగా పెకి బోంగోరినవారు దిగువకు బోవుచున్నారని 

యాళశయము.. " 

య. కళ్ళమః క్రియతాం ప్రాజ్ఞాః పియా ప్రాపొ పరిిశమః, 

భస్క్మీభూతస్య దేహస్య పునరాగమనః కుతః? {1 

ప.వి కః-శమః - క్రియతాం- ప్రాజ్ఞాః - పియా ప్రాప్తా -పరిశ్రమః-భస్మీ భూతస్య- 

దేహస్మ-పు నః ఆగ మనం- కుతః. 

| ఆర్థము: హే ప్రాజ్ఞాః=ఓ ప్రాష్టాలారా! ( పరిహాసవచనము ) అనగా (పజ్ఞలెని 

వారలారా! శమజకా ని అనగా వైరాగ్యము. క॥==ఏది? అనగా దాని 

“వలన నేమియు. ఫలము "లేదు. (పియ్యాప్రాప్తా, పియా మై ఇష్టమైన త్రీ 

యొక్క, పాపౌ = = పాపి పియందు, పరిశమః = = పరి| శమము, 

1కియతాం = చేయబడునుగాత . ఆ పాపముచే. నరక పాపి పి యేర్పడునని 

భయపడవలదు. భస్మీభూతస్య = దగ్ధమెన, దేహస్య=-ఆత్మయను 

దేహమునకు, పునః == మజిల, ఆగమనం = = పరలోకమునకు వచ్చుట, 

కుతః =-ఎట్టు సంభవించును? దేహమే యాత్మయని చెప్పువాని మతము 

నందు పరలోకమున్నను నేదేహమునందు బాపము చేయబడినదో యా 

దేహము భస్మమగుట వలన" పాపఫలము ననుభవించుపి. యెట్లు సాధ్యము? 

దేహమున కంటె భిన్నమగు ఆత్మను జెప్పెడివారి మతము నందు పర 

లోకమే లేనందువలన పాపము ననుభవించుటకై కిమి | కీటకాదుల దేహ 

మెట్టు న వచ్చును శ కాన పునర్జన్మయే (భ్రమయని యర్థము. 

డ్రియ్మాఫాట్టో - _ పియాయాః ప్రా ప్తజాప్రియాప్రాప పి. తస్యాం=ా _ 

_పవాప్రాన్తా.. . 
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భన్శీ భూతన్య _ఆభస్మ భస్మ సమ్పద్యమానం భూతం=ాభస్మీభూతం, 

మ్ తస్య==భప్మీభూతస్య. ల 

భావము : 

డీ (పొజ్జులారా! అనగా (పజ్ఞలేనివారలారా ! శాంతి లేదా వైరాగ్య 

మన నేమి? అది యేమియు కాదు. దాని వలన (ప్రయోజనము. కూడా లేదు. 

ఇష్టమైన శ్రీని సంపాదించుటకు పరిశ్రమను చేయుడు, దానివలన నెట్టి పాపమును 

లేదు. "ఆత్మయైన శరీరము భస్మ మెన పిదప పరలోక మున కెట్టు. వెళ్ళును 2 

దేహమే యాత్మయని చెప్పువాని మతమునందు పరలోక మున్నను శేదేహమునందు 

పాపము చేయబడినదో యది భస్మ మెపోయినందువలన పరలోకములకు రాదు. 

దేహేతరమే యాత్యయని “చెప్ఫువార్ ' హాతమునందు పరలోకమే* లేదు. కాన 

'ప్రాప్రఫల' * మనుభవించుటకు = | క్రీమికి తకోడిటేహ [పా ప్తి యొట్టు “సంభమించునుః! 

కాన పునర్జన్మమే(భమయని హక యము 711 ie awh we 

Sore wane Wt టి nT TE 

త్ల ఫ్రనస్తా౭చేన తర్యక్స్యా. దళారి మనా. 'నిఖీషికా,.. చయం Caer 

క. రోజిలో౬పి & హ్ రాజేన వో సుఫీ స సుఖి హెకుభిల.. icuEnl® 
| న ' ra | uw ot Fr fe ల్ అమ ద స్లో 

'పఫవి, ఏ సనసా:ఎనేన తిర్యక్. స్యాక్ ఇత్యాది =కా- విలీన. రాజిలః తపి Ei 

రాజా-ఇవ. స్వెః- -సుఖీ- సుఖ హెతుభిః. 

అర్థము; అనేన-ఈ? వీనసా. = = ఫాపముచేత, తిర్యక్ = = -|కిమికీట్లకాది నరక 

శరీరము, స్యాత్ అగును, ఇత్యాదిః == ఇవి మున్నగునది, కా=ాఏమి, 

_ విఖీషికా=బెదరింపు? అట్టివి జరుగవు. కాన నిది యర్థములేనిది. హి 

ఏల యనగా? రాజిలః = కాజిలమని చెప్పబడు. విషముణేని పాము, 

సె్వ్వెో=2తన జాతికి సంబంధించిన, సుఖహేతుభిః= నీట విహరించుట, 

కప్పలను. _దినుట. సజాతీయములగు స్రీలతో సంభోగించుట మున్నగు 

“సుఖసాధనములతో, రొజా ఇవ=ారోజువలె, సుఖీ=-సుఖముగలదిగా 

. నున్నది. కోన, “ తర్యగ్గ రతుపులకును; ' శరీరేం డియాభిమానములు 

iy ల 
| | 
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కలవు. వానికి సుఖానుభవ మున్నది. అందు తిర్యక్ జాతిలో 
పుట్టినను దానికి. దగిన సుఖము దానికున్నది గాన నాపాపమువలన 
భయపడవలసిన అవసరము లేదని యర్థము. 

నుఖపాతవం_ సుఖస్య హేతవః=సుఖహేతవః , తె ౩ == సుఖ హే తుభిః. 

భావము : 

నరకను ననుభవించుటకై సర్పాదిరూపమైన యాతనాశరీరము కలుగు 

నని భయపడ నవసరము లేదు. ఈపాపముచే సర్ప్చాదిరూపము వచ్చుననుట 

ఏమి బెదిరింపు ? దీనివలన నేవిధమైన యని వము కలుగదు. గాన దీనికి 

భయపడ నావశ్యకత లేదు. ఏల యనగా ? వివములేని రాజిలమను సర్పము 

ఆనగా సనీటిపాము, సుఖసాధనములై న జలవి హారము, కప్పలను భతించుటి, 

సజాకీయములగు కాంతలతో సంభోగములు మున్న గువానితో రాజువల సుఖము 

ననుభవించుచున్నది. కాన తిర్యగ్గంతువులై నను వానికి శరీరేం! దియాభిమానము 
లుండుటవలన సుఖానుభవ మున్నది. అందువలన పాపముచే తిర్యగ్దాతిలో 

జసన్మించినను దానివలన పాపమునకు భయపడ నవసరములేదని యాశయము. 

శో. హతాశ్చే దివి దీవ్యని దెత్యా దె త్యారిణా రణే, 
౧ టి ౨ 0 ర్లు 

త్మతొఒసపి తేన యుద్యనాం హతా అపి తథెవ తే, 73 

ప.వి. హతాః చేత్ -దివి-దీవ్య నిం దై తాః. దె త్యారిణా- రణే-త్మత-ఆపి-తేన- 

యుద్ధ్యన్లాం-హ తాః -ఆపి-తథా -ఏవ-తే. 

ఆర్థము: రణె==యుద్ధమునందు, హతాః=ాచంపబడిన కూరులు, దివి==స్యర్గము 

నందు, దివ్య న్తి చేత్ == దివ్యదేహమును ధకించి యాడుకొనినచో, 
నప్పుడు, దై త్యారిణా= విష్ణువుచే, హతాః=ాచంపబడిన, దెత్యాః=ా 

రాక్షసులు అనగా పాపము గావించీనవారలు, త(తాపివాఆస్వర్గము 

నందును, తేన = ఆవి విష్ణువుతో, యుస్థ్యన్హాం =యుద్ధమాడెదరు. యుద్ధమున! 



స_ప్పదశ సర్గ వం! 

జంపబడుటవలన _ దివ్యదేహమును ధరించి యుద్ధమాడెదరని యర్థము, 
ఆ యసురులు యుద్ధ మున జంపబడినను, సమ్ముఖరణమునందు జంప 

బడుటవలగ స్వర్గమునందు జీవనముతో( గూడినవారుగనే యుందురు. 
మరణసమయమునందు విష్ణువుతోటి వైరము వారి హృదయమునందు 

ఉండుటవలన, స్వర్గమునకు పోయినను, వారికి రాక్షసత్వ ముండుటవలన 

ఆచ్చటగూడ నాతనితో వారు యుద్ధము నాడవలసియే యుండును. కాని 

ఆదిలేదు గాన వానిని గూర్చి చెప్పు శాస్త్రము అసత్యము, 

యుద్ధమునందు జనిపోయిన వీరులు స్యర్గమునందు కీడింతురు అను 

శా(స్త్రము ననుసరించి విష్ణువుచే జంపబడిన రాక్షసులు, యుద్ధమునందు జంప 
బడుటవలన, దివ్యదేహములను ధరించి, మరణకాలమందు, రాక్షస భావముతో 

గూడియుండుటవలన, మజల వారు స్వర్గమందును, విష్ణువుతో యుద్ధము జేయవలసి 

యున్నది. కాని యిట్లు ఏ పురాణమందును గానరానందువలన, యుద్ధమునందు 

జనిపోవుటవలన వీరులు స్వర్షమును( జేరి యచ్చట [కీడింతురను మాట సత్యమైనది 

కాదు. ఇది కేవలము [భమయే యసి యర్థము. కాన నిట్టి విషయములను 

జెప్పెడి శాస్త్రము విశ్వసనీయము కాదు. ॥78॥ 

శో. స్వం చ (బ్రహ్మ చ సంసారే ముకొతు (బహ్మ కేవలం, 
గం 0 

ఇతి స్వోచ్చి తిముక్యు కి వె దగీ వేదవాదినామ్. 74 
జాం ఇ టా థె 

ప.వి. స్వం చ [బ్రహ్మ చ. సంసారే. ముకౌంతు=|బహ్మ = కేవలం-ఇతి- 

స్యోచ్చి త్రి ముక్య క్తివై దగ్గీ-వేదవాదినాం, 

అర్థము : సంసారే = సంసారదశయందు, అనగా ము క్రిపొందుటకు మునుపు, 

స్వం చ==జీవాత్మ|పపంచము, [బహ్మ చ= అనాదియగు నవిద్యావిలా 



£92 శ్రీహర్ష నైషధము 

సనమందున్న భేదముతోకూడిన |బహ్మము ననునవి రెండు, ముక్తౌ 

తు == మోక్షము నందినపుడు, కేవలం == జీవాత్మ[పపంచములేనట్టి, 
ఏకం=ఒక |బహ్మయు నున్నది. ఆకాశమునకు నుపాధులై న ఘటా 

కాశాదులు తొలగి కేవలమైన యాకాశరూపమున స్థితియుండునో, ఆవే 
(బహ్మాత్మకు సంసారమగు నుపాధి తొలగినపుడు, జీవాత్మ తొలగి 

కేవలము “వకమే వాద్వితీయం [బ్రహ్మి యని చెప్పినవిధమున 

(జహ్మాత్మ స్యరూపముతోడనే స్థితి యుండును. ఇతి= ఈ విధముగా, 

వేదవాదినాం= వేదాంతశా స్ర్రజ్ఞులయొక ,., స్యోచ్చి తి ముక్స్యు క్రి వైద్య 

మె, స్వ=జీవముయుక్క, ఉబ్బి త్రి= వినాళ మే, ము క్రి=- మోక్ష మని, 

ఉ క్రి=ాచెపుటయందు, వై దగ్గీ=ాచాతుర్యము (దృశ్యతేజాచూడబడు 

చున్నది) ఏ జీవాత్మకై యీసర్వ మేర్చడినదో, అట్టి జీవాత్మ కే వినా 

శము చెప్పబడినరి. ఆహా! ఏమి ఈ మాటల నేర్పు? అని 

పరిహాసము. ౬ 

న్యాబ్భి క్రమం క్రీ వై దర్జీ - స్వస్య ఉచ్చి త్రిః == స్వోచ్చి త్రి, 
స్వోచ్చి త్రిరేవ ము క్తిఃాస్వోచ్చి త్తిము కిః. స్వోచ్చి త్తిము క్తేః ఉ రక్రీః= 

స్వోచ్బి త్రిముక్కు కి, స్యోచ్చి త్రీముక్తుకా వై దగ్గీ=స్వోచ్చి త్రీముక్త్యు కి 
వైదగ్గీ. 

వోదోవొదినాం. వేదం వద న్రీతి=ావేదవాదినః, తేషాం = వేదవాదినాం. 

భావము : 

మాయావాదులయొక్క వేదా న్తసిద్ధాన విశేషములను(/ బరిహసించు 

చున్నాడు. సంసారదశయందు జీవాత్మ! పపంచము అనాద్యవిద్యా విలాసవాసన 
యందలి భేదముతోగూడిన పర బహ్మయు ననునివి రెండును నుండును. అట్లే 
మోక్షదశయందు, జీవాత్మ పపంచముతో ఖూన్యమైన యొక్క-బహ్మ మె 

శ్వాశ mn ఆ re > ల > ల 

యున్నది. అచెట్టనగా, ఘటాకాశ మఠాకాశ ములను వ్యవహారములు ఉపాధులై న 
ఓ... 

ఘటాదులు తొలగిపోయినచో, తొలగిపోయి కేవలమగు నాకాశరూపమున స్థితి 
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యెక్లేర్పడునో, అల్లి (బహాాత్మకు సంసారరూపమగు నుపాధి తొలగిపోగా 

జీవాత్మ తొలగిపోయి “వీకమే వాద్వితీయం [బహ్మ” అను నుపనిషద్వచనము 

ననుసరించి కేవల[బహ్మాత్మ స్వరూపమున స్ట్తి యేర్పడుచున్నది. ఇట్లు వేదా 

నులు జీవమున కుచ్చేదమే మోతక్షమని చెప్పటలోని చాతుర్యము కన(బడు 

చున్నది. కాని ఏ జీవమునకై సర్వము నేర్పడినదో అట్టి జీవమున కుచ్చేదమే 
మోక్షమని చెప్పుట యేమి నేర్పు? ఇదియెంత హాస్యాస్పదమని యాళశయము. '/4 

ల్లో. ము_కయే యః శిలాత్వాయ శాస్రమూచే సచేతసాం. 

గోతమం తమవేతై వ యథా విత్త తథైవ సః. 5 

ప వి. ము క్రయే -యః-శిలాత్వాయ-ళా స్త్రం-ఊచే-స చేతసాం-గోతమరల = తం- 

ఆవేత_ఏవ-యథా -విళ్స -తథా-ఏవ-సః. 

అర్థము: యఃవాశా స్త్రమురచించిన ఎవ్వడు, సచేతసాంజాపాణులకు, శిలాత్యాయ 

= సుఖదుఃఖస్వరూప జ్ఞానము దేక పాషాణదళశారూపమైన మోక్షమునకు, 

శా స్ర్రం=న్యాయశాస్త్రమును, ఊచే=ా చెప్పెనో, అనగా త త్త్వజ్ఞానముచే 

మిథ్యాజ్ఞానదోషాదులు క్రమముగా నశించుటవలన “తదత్య న విమోజో ఒప 
వర్షః అను సూ తము ననుసదించి ఆత్య నిక దుఃఖనివృ త్రి రూపమైన 

మోక్షము గౌతమునిచే స్థాపితము. దానిచే నవవిధములగు నాత్మగుణము 

లుచ్చిన్నతను బొందుటయు మోక్షము [(పతిపాదింపబడినది. కాన 

ముకుడు పాషాణకల్పు డనుట సిద్దమైనది. తం=ా ఆవిధముగా రచించిన 

మునిని, గోతమమేవ=-“అతిశయేన గోః గోతమః''అను వ్యుత్పత్తి నను 
సరించి, శేంష్టమెన గోవుగనే, ఆఅవేత= తెలుసుకొనుడు. ఏవం చ సతి= 

ఇట్లు కాగా, తం=ావానిని, యథా=ాఏ పకారముగా, విత్ల తెలుసుకొను 

_ చున్నారో, సః =అతక్తు, తథై వ== ఆవిధముగనే, సః=ఆర్థము ననుస 

రించి గోపకు శేస్టుడుగనే యగుచున్నాడు. పాషాణదశలో నుండిపోవుట 
యను మోక్షము నుపదేశించుటవలన గోతముడు, పశుతముడై మిక్కి_లి 

మూఢుడే యగుచున్నాడు. కాన గోతమశబ్దము యౌగికమేకాని ఇట 
యోగ హాఢము కాదని యర్థము వె శేషికులుగూడా న్యాయమతాను 

'స్తారులు గాన వారును నట్టివారే యగుచున్నారు, 



లిలాతాంయ. శిలాయాః భావః=ాశిలాత్యం, తస్మెాశిలాత్యాయ. 

గోతముం_అత్యంతం గౌ౭==గోతమః, తం=ాగోతమం. 

భావము ; 

(ప్రాణులు సుఖదుఃఖ సంవేదనము లేక కేవలము శిలావస్థయం దుండు 
టయే మోక్షమని తన న్యాయ శాస్త్రమున గోతమ మహర్షి చెప్పెను. తత్త్వ 
జ్ఞానముచే మిథ్యాజ్ఞానదోషాదులు |కమంగా నశించుటవలన" తదత్య న్త విమోజో 2 
పవర్గః” అను సూ తము ననుసరించి యాత్య న్పిక దుఃఖ నివృ త్తిరూపమైన 

మోక్షము నతడు స్థాపించెను. అర్ర యతడు తొమ్మిది విధములగు నాత్మ విశేష 
గుణముల నాశమును సైతము ముక్రియని నిర్వచించెను.. దీని ననుసరించి 

పాషాణకల్పస్థితియే మోక్షమని సిద్ధించుచున్నది. ఆ విధముగా మోక్షస్వరూప 

మును( జెప్పిన గోతముడు పేరుతోనే గాక యర్థము తోడను గోతముడే. అనగా 

“అత్యంతం గౌః గోతమః'” అను వ్యుత్ప త్తి ననుసరించి [(శష్టమెైన గోవు అని 

యర్థ మేర్పడుచున్నడి. కాన శిలాత్వరూపమైన మాక్షమును జేప్పుటవలన 

ఆతడు  శేష్టమెన పశువే యగుచున్నాడు. వై శేషికులు కూడా న్యాయమతమః 
ననుసరించుటవలన వారును నట్టివార యని యర్థము. '/5॥ 

శ్లో దారా హరిహరాదీనాం తన్మగ్నమనసో భృశం, 
రం 

కిం న ముకాః పున సంతి కారాగారే మనోభువః, 78 

ప. వి. దారాః-హరిహరాదీనాం-తన్మ గ్నమనసః-_ భృశం -కిం-న-ముక్తాః-పునః- 

స ని_కారాగా రే_మరోభువః 
జరీ 

అర్థము: హరిహరాచినాం= విష్ణు! వాదుల యొక్క, దారాః=ాభార్యలు, భృశం=ా 

మిక్కిలి, తన్మగ్నుమనసః_తత్ = ఆహరిహరాదులయందు, మగ్న == 

మునిగిన, మనసః=-మనసు గలవారై నను, కిం==ఏల, న ముకాః= 

ముక్తిని బడయలేదు. ముక్తి నట్టుంచుము. పైగా వారు, మనోభువః జా 
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_ మవ్మథునియొక్క_, కారాగారే=ాబంధనాలయమునందు, అనగా చెరసాల 

యందు, పునః=ామరల, సన్తి=ఉన్నారు. అనగా వా రెల్లపుడును 

కామపరవసలుగనే యున్నారు. కాన హరిహర వారణ్యగర్ఫుల నుపాసిం 

చుటవలన ముక్తి గలుగునని చెప్పు శాస్త్రముగూడ |పమాణము కాదు. 

-వారివారాదీనాం-హరిశ్చు. హరశ్చ = హరిహరౌ, హరిహరౌ ఆదీ 

యేషాం తేాహరివారాదయః, తేషాం=హరిహరారీనాం. 

తన్యుగ్భృమనోనః _ తేషు మగ్నాని=ాతన్మగ్నాని, తన్మగ్నాని మనాంసి 

యాసాం తాః==తన్మగ్నమనసః., 

భావము : 

హరిహర|బహ్మల నుపాసించుటవలన ము క్రికలుగు ననుటయు సరికాదు. 

ఏల యనగా హరిహరాడుల భార్యలగు లక్మి మున్నగువార లెల్పప్పుడు వారి 

భ_ర్తలయందే లగ్నములై న మనసులను గల్లినవార లైనను నేల మోక్షమును 

బొందలేదు? మోక్షముమాటను దూరమున నుంచుము. పైగా మన్మథుని చెరసాల 
యందు బంధింపబడియున్నారు. అనగా నెల్రప్పుడు కామపరవశలై యున్నారు. 

కాన హరిహరాదుల నుపాసించుట వలనను భక్తి కలుగునను శాస్త్రము గూడ 

[ప్రమాణము కాదు. 

గో దేహ శ్చే దసి సర్వజైః కరుణాభా గవన్యవాక్ , 
౧౧ — ఇ! థి 

తతి క్ర ల తి | 7 గ్రాం వాగ్య్య్యయమా తా న్నః కృతార్థయతి నార్జినః. 77 

ప ది. దేహః-చేత్ అ స్తి-సర్వజ్ఞః - కరుణాభాక్ = అవన్ధ్యవాక్ = తత్ ఒ కీం= 

వాగ్య్యయమా తాత్ _నః-కృతార్థయతి-న_అగ్గినః, 

అర్థము: సర్వజ్ఞః = భూతభ విష్యద్య ర్రమానము వస్తువులను తెలిసిన, కరుణా 

భాక్డాదయకు స్థా*మైన, అవన్థ్యవాక్==సత్యవచనము కలిగిన అనగా 
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వేదము అనెడి సత్యవచనములు గలిగిన లేదా చెప్పిన విషయమును నెర 
వేర్చెడి వాక్కులు గలిగిన, దేవః ఈశ్వరుడు, అస్తి చేత్=ఉన్నచో, 

: .. తత్ అపుడు, అర్థినః == మోక్షమునుగోరిన, నః==మనను, వాగ్యయ 

మా|తాత్...వాగ్య్యయ=- మీరు ముక్తులుకండు అను వాక్కును, వ్యయ 

మాతాత్ =ఉచ్చరించినంతమా తమున, కిం=ఎట్లు, న కృతార్థయతి = 

కృతాగ్ధలను జేయడు. అనగా ముక్తులను గావింపడు. సర్వజ్ఞత్వ కరుణా 

లయత్య సఫలవా క్యములను మూడు విశేషణములతో గూడియు విమో 

చనము చేయుటయందు సమర్థుడుగానిచో నపు డతడు లేనక్లే యర్థము. 

నర్శం జ్ఞ 8= సర్వం జానాతీతి==సర్వజ్ఞః. 

రోటణాభొర్ _కరుణాం భజతీతిాకరుణాభాక్. 

పాగ్నర్యాయమా(కాత్ _ వాచః వ్యయః=ావాగ్య్యయః, వాగ్య్యయ ఏవ= 

పాగ్య్యయమాతం, తస్మాత్ == వాగ్య్యయమా[తాత్, 

భానము : 

న్యాయమత సిద్ధమైన ఈశ్వరుడును లేడు. ఆత డున్నచో అతని యను 

[గగహమువలన ము క్రి నొందెడివారము సరంజ్ఞుడును అనగా భూతభవిష్యద్వర్త 

మానములను తెలిసినవాడును, కరుణకు నెలవైనవాడును, సత్యవచనము 

కలవాడును అగు నీశ్యరుడున్నచో మోక్షమును గోరునట్టి మనలను నొక 

మాటను చెప్పినంతమ్మా తమన ఏల ము కిని బొందింపలేడు? సర్వజ్ఞత్వాది 

విశేషణములతో గూడియు మనలను ము క్రిని బొందింపలేకపోయినచో నప్పు 

డతడు లేనక్రేనని యభిప్రాయము. ॥77॥ 

AC భవినాం భావయన్ దుఃఖం స్వకర్మజ మపీశ్వరః, 

స్యాదకారణవై రీ నః కారణా దపరే పరే. 78 

పవి. భవినాం - భావయన్. దుఃఖం = స్యక ర్మజం -అవీ- ఈశ్యర 8. స్యాత్ = 

| ' అకారణవై రీ-.న-కారణాత్-అపరే-పరే, 
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అర్థము: భవినాం == సంసారులయొక గా, స్వకర్మజంజాతమకర్మవలన గలిగిన 

దైనను, దుఃఖంచాక ష్టమును, భావయన్ == ఉపేక్ష వహింపక యనుభ 

వింపచేయుచు, ఈశరః=భగవంతుడు,నః= మనకు, అకారణవై రీ = 

అకారణశతువుగా, స్యాత్ == అగును. అపరే = ఇతరులు, కార 

 ణాత్=అపకారాదికారణములవలన, పరే==శ|తువులుగా, భవ న్రి== 

ఆగుచున్నారు. అందువలన నా భగవంతుడును నమ్మదగిన వాడు 
కాడు. 

భొబినాం భవః ఏషాం అ సీతి==-భవినః, తేషాం== భవినాం. 

నృరకర్భ్ర జం .స్వస్యక ర్మ = స్వకర్మ, స్వకర్మణః జాయత ఇతి = 

స్వకర్మజం, తత్=-స్యక ర్మజం, . 

అకారణ వై రీ_న కారణఆ=ాఅకారణం. ఆకారణాత్ వై రీ=అకారణవై రీ. 

భావము : 

సంసారులను వారి వారి కర్మలవలన కలుగు దుఃఖముల విషయమున 

నుపేక్ష వహింపక పైగా నిమి తమగుచున్న ఈశ్వరుడు మనకు నకారణశ తు 

వగుచున్నాడు. ఇతరులు లోకమునందు అపకారము మున్నగువానిని జేయుట 
వలన శ|తువు లగుదురు. కాన నా ఈశ్వరుడును విశ్వసింపదగినవాడు కాడు. 

తోం తర్యాపతిష్టయా సామ్యా దన్యోన్యస్య వ్యతిఘ్నతా,. 

న్నాపామాణ్యం మతానాం స్యాత్ కేషాం స్మత్చతిపక్షవత్, 78 

ప.వి, తర్వా పతిష్టయా -సా మ్యాత్ ఎ అన్యోన్యన్య య వ్యతిఘ్నతాం-న లు అపా 

మాణ్యం -మతానాం- స్యాత్ - కేషాం-స [త్పతిపక్షవత్. 

ఆరము: తర్కా పతిష్టయా తర్క మునకు, ఆ|పతిష్షయా జా [పామాణ్యము 
థి . థ్ లే 

చెప్పెడి హేతువునకు అంతము లేకపోవుటచే, యత్ == ఏ, సామ్యాత్= 
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హోలిక అనగా వ్యాప్తి పక్షతలు మున్నగువాని రూపమున నుండెడి సమ 

బలత్వ మనెడి కారణమువలన, అన్యోన్యస్యవాఓండొంటిని, వ్యతిఘ్న 

తాం=దూషించుకొనుచున్న, కేషాంా ఏ, మతానాంz==ామతములకు 

అనగా దర్శనములకు, సత్పితిపక్షమువలె, _ విరుద్ధసాధ్యములను 

సాధించు హేతువులకు వలె, ఆ పామాణ్యం = వ్యభిచారదోషము, న 

స్యాత్ == ఉండదు. తప్పక యుండుననియే యర్థము. 

తరాా (వతివ్షయా_తర్క స్య అపతిష్టా = తర్వా పతిష్టా, తయా 

తర్కా౬। పతిష్టయా. నత్స తివక్షవత్ _సన్ (పతిపక్షః యస్య సః=ా 

సత్పఏతిపక్ష, సత్పితిపక్ష స్యేవ == సత్పఏతిపక్షవత్ . 

భావము : 

మజీయము, సమ స్తములై న ఆ స్రీక మతములు పరస్పరవిరోధమువలన 

నపయాణములు. ఏల యనగా తర్భ్కమునకు అంతము లేనందున వ్యాపి 

పక్షతాడిబలము లంతట సమానముగా నుండుటవలన నొండొంటిని దూషించు 

కొనెక యేమతములకు పరస్పరవిరుద్ధ సాధ్యములను సాధించు సత్స్రితిపక్షము 

లనెడి హేతువులకువలె న|పామాణ్య ముండదు ? తప్పక యుండగ లదనియే 

యర్థము. ఏల యనగా “శబ్దః అనిత్యః- కార్యత్వాత్ - ఘటవత్'' యని 

వె శేషికాదులు శబ్దమునకు జునిత్యత్వమును సాధించుచున్నారు. మీమాంసకులు 

“శబిః నిత్యః_సిరవయవత్యాక్ - ఆకొశాదివత్ '' యని శబ్దమునకు నిత్యత్యమును 

సాధించుచున్నారు. ఇట్లు రెండు మతములకు సమబలత్వ ముండుటవలన 

వానిలో నేది (ప్రమాణమని సిశ్చయింప సాధ్యము కానందువలన మధ్యస్థునకు 

శబ సు నిత్మమాాదా? యను సంశయ మెర్పడును. కాని నిశృాయహఫమగు 

వలము కలు్శగనందవఐన నారెండు మతములందు న పామాణ్యజ్ఞాన మేర్చ 

డునని భావము. 9|| 

ల్లా అ(కోధం శిక్షయ _న్లన్యాన్ కోధనా యే తపోధనాః, 

నిర్హణా చస్తే ధనాయేవ ధాతువాదోపదేశిన?, 80 



సప్తదశ సర్గ. 299 

ప.వి. అ,కోధం-శిక్షయ న్రి-ఆన్యాన్ - (కోధనాః-యే - తపోధనాః-నిర్థనాః-తే- 

ధనాయ-ఇవ-ధాతువాదోపదేశినః, 

అర్థము: |క్రోధనాః=ాకో పస్యభావము గలిగిన, తపోధనాఃజతపస్సే ధనముగా 
గలిగిన దుర్వాసుడు మున్నగువారలు, మూల అన్యాన్ ==-ఇతరులను 

గూర్చి, అ|కోధం = సమ స్తములగు ననిష్టములకు రూపమగుటవలన 

కోపము కూడదని, శిక్షయ న్ని =ఉ పదేశించుచున్నారు, తే =ఆమునులు, 

నిర్ణనాః=తాము ధనములేనివారై, ధనాయ==ధనమునకై, ధాతువాదోప 

- దేశినః ఇవడాలోహమును బంగారముగా మార్చునట్టి ధాతువాదమును 

నేర్పుచున్నవారో యనునట్టు (ఉపహాస్యాః == పరిహసింపదగినవారుగా, 
భవ న్తి==అగుచున్నారు) 

అ/తోధం ఎన [కోధః=అఆ| కోధః, తం=-అ|కోధం. 

తపోధనాః _- తప ఏవ ధనం యేషాం తేడాతపోధనాః. 

ధొతువాదోవదోళలినం _ ధాతోః వాదఃైగధాతువాదః, ధాతువాదం ఉప 

దిశ స్తీతి==ధాతువాదోపదేశినః. 

భావము : 

కోపస్వభావము గలిగిన దుఠ్వాసుడు మున్నగు తాపసులు ఇతరులను 

గూర్చి కోధము సక లానర్గ ములకు మూలమెనది. ఆది కూడదని యుపదే 

శింతురు. కాని తాముమ్మాతము కోపముకు వదిలిపెట్టరు. ఆ విధముగనే 

యామునులు తాము ధనములెనివారై నను నితరులను ధనవంతులగునట్టు 
చేయుటకై లోహమును బంగారుగా మార్చునట్టి ధాతువిద్య నుపదేశించుచున్నారు. 
ఆ ధాతువిద్య ఫల|పదమెనదో తాముగూడా నావిద్య నుపయోగించి, ధనవంతులు 
కావచ్చును గదా? కావుననే వారు పరిహాసపా తు లగుచున్నారు. 

శో. కిం విత్తం దత్త తుషేయ మదాతరి హరిప్రియా, 

దత్తా సర్వం ధనం ముగ్గో బంధనం లబ్బవాన్ బలి, 80 
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ప. వి, కిం-వి తం-ద త్త -తుష్టా-ఇయం_ఆదాతరి-హరి, పియా - దత్వా- సర్వం- 

ధనం _ ముగ్గః బంధనం -లబ్ధివాన్ -బలిః. 

అర్థము: (ఓ త్యాగులారా!) విత్తంజాధనమును, కిం=ఏల్క, ద._త=ఇత్తురు, 

ఈయవలదని యర్థము. యతః=ఊఏలయనగా, ఇయం-ఈ ధనరూపురా 

లైన, హరిిపియా=లక్ష్యి, అదాతరి=-దానముచేయనట్టి లోభియందే, 

తుష్టా మై సంతుష్టి బొందియున్నది. అది యుకమే. ముగ్గః = 

మూఢుడై న, అనగా దానము చేయుటయను పిచ్చిగల్లిన, బలిః బలి 
చ్యకవరరి, సర్వం ధనం==సమ స్తమైన ధనమును, దత్వావావామన 

రూపుడైన విష్ణువున కిచ్చి, బంధనం=ా| తివి|క ముడగు నావిష్ణువుచే బంధ 

నమును, లబ్బవాన్ == పొందెను, కాన దానము చేయరాదు, 

అదాతరి _ న దాతా==అదాతా, తస్మిన్ =-అదాతరి. 

వార్(వీయా = హరేః పియా==హరి పియా, 

భావము : 

ఓ దాతలారా! మీరు ధనము నేల దానము చేతురు? అట్టు చేయవలదు. 

దానము చేయనిచో లక్ష్మీదేవి బాధపడునని శంకింపకుడు. ఏల యనగా? 
లశ్ష్మీ దేవి, దానముచేయనట్టి లుబ్బునియందే |పీతిని బొంది యచ్చటనే నివ 

సించును. ఇది యుకమైన విషయము. కావుననే బలిచ| కవ_ర్తి దానమును 

వ్యసనముగా బెట్టుకొని వామనావతార మె తిన విష్ణువుచే మూడడుగుల భూమికై 

యాచించబడి బంధనమును , బొందెను. రాక్షసరాజగు బలి యజ్ఞము చేయు 

చుండెను. అతనివలన భయపడిన యిందుడు (పార్థింపగా విష్ణువు వామన 

రూపమును ధరించి యాయజ్ఞశాలకు వెళ్ళి బలిచ|కవ ర్తిని మూడున్నర యడుగుల 

నేలను యాచించెను. అపుడు భుకాచార్యుడు వలదని నిషేధించుచున్నను యజ్ఞము 

నకు విచ్చేసిన (బాహ్మణుడు ఆశాభంగము జెంది మజలుట యనుచితమని 

భావించి, బలిచ క వరి యంతటి భూషని డానము చేయగా అప్పుడు. వామనుడు 
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నిరా డూపమును ధరించి, మూడు పాదములచే మూడు లోకములను గొలిచెను. 

తర్వాత మిగిలిన యర్థ పాదమునకు స్థానము లేనందువలన దానిస్థానమున బలి 

చకవ ర్రియొక్క- పీఠము నా కమించి యతనిని పాతాళమునకు పంపివై చెను. 

ఆప్పురాణగాధ యిట ననుసంధేయము. 180 

ట్లో. దాగా (ద్ గ్గా చ సర్య్వోఒయం ధనిన శ్చేతసా జన 8, 

విసృజ్య లోఫసంకోభ మేకద్వా యద్యుదాస తే. 81 

ప. వి. దోగ్భా-దోగ్గా-చ-సర్వః-ఆయం-ధనినః- చేతసా. జనః. విసృజ్య- లోభ 

'సంకోభం- ఏకద్యా-యది-ఉపాసతే. 

అర్ధము: అయం = ఈకనబడునట్టి, సర్యః=-సమ స్తమెన, జనః = లోకము, 

ధనినః=-ధసికులను, దోగ్గా=-పిదుకున బ్టిది. సరోపకారము చేయవలయు 

నని మిష పెట్టి, ధనమును ధనవంతులనుండి సం|గ హించును. తథా= 

అర్డె, చేతసా =మనస్సుచే, దోగ్గా = |దోహము చేయునది. అనగా 

ననిష్టము చేయునది. ఒకప్పు డిది తప్పుట గూడ నున్నది. ఎట్టనగా, 
లతోభసంవోభం, లోభ - ధనకాంతచే నేర్పడిన, సంతోభం=క లతను, 

విసృజ్యవా విడిచి, ఏకద్వాః = ఒకరో ఇద్దరో, యది ఉదాసతే, ఉదాసీనత 

వహించి యాధనమునందు కాంక్షలేక యుదురేమో! కాని వారిసంఖ్య 

చాలా తక్కువ. గాన వంచకులను పోషించెడి చానమనెడి ధర్మము 

సరియైన ప్యాత లేనందువలన విడువదగినదే. 

లోభనంజోభం. లోభస్య సంకోభః = లోభసంతోీభః, తం = లోభ 

సంత్షోభం. 

వఠళద్యాం - ఏకః ద్వౌ. వా యేషాం తేడా ఏకద్యాః. 

భావము : 

ఈః జనులందరును ధనికులనుండి ధనమును పీదుకుటయే వృ త్తిగలవార్రై 

సరోపకారము చేయుదుమని నెపము పెట్టి, వారినుఎడి ధనమును సంపాడింతురు. 
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కాని వారా విధముగా చేయక, నిట్లు మోసముతో ధనము సంపాదించుకొనుట 

కెత్తుగ డలు వేయుచు, దాతలకు [దోహము చెతురు. ఈ జనులలో అట్టి లోభ 

బుద్ధిని వదిలి, మెలగువా రొక్క-_రో లేక యిద్ధరో యుందురు. కాని మూడవవారు 

లేరు, కాన నట్టి వంచకులను. బోషించుటకై దానము చేయరాదు. సత్వాతులు 

లేరు గాన దానము వర్డింపదగినదే. 88 

ల్లా, దైన్య స్యాయుష్య మనెన్య మభక్యుం కుకీవంచనా, 

స్వాచ్చన్గ్య మృచ్చ్భతాఒనన్షక న్గలీకన మేకకమ్, 88 

గ్ లా . దై న్యస్య- ఆయుష్యం- అ స్టైెన్యం_ అభక్ష్యం - కుక్షి వంచనా-స్వాచ్చన్యం- 

బుచ్చత -ఆ నన్దకన్లలీక నం- ఏకక మ్. 

అర్థము: ఆ స్తెన్యం _ దొంగతనము చేయకుండుట, దై న్యస్య = దీనత్యమునకు, 

అనగా దార్మిద్యమునకు, ఆయుష్యం = వృద్ధి నొసగునది. అనగా 

దొంగతనము చేయనియెడల దాగి[ద్యము తొలగదు. అభక్ష్యం =భుజింప 

రాని యెజ్జగడ్డలు మున్నగువానిని భుజింపకుండుట, కుక్షివంచనా-- 

కుక్షి ==-కడుపునకు, వంచనా==మోనమే. రుచికరమగు వస్తువును 
తిననందువలన కడుపునకు వంచనయేకాని దానివలన నెట్టి ధర్మమును 

చేకూరదు. కాన ఆనన్దక న్గలీక న్గం, ఆనన్దక న్గలీ= ఆనందమను మొలకకు, 

కనం== మూలమైన, ఏకకం = ఒకటియేయెన, స్వాచ్చన్యం = స్వేచ్చను, 

బుచ్చత == పొందుడు, 

దై న్యాన్య_దినస్య భావః=దై న్యం, తస్య=దైన స్య. 

ఆయుష్యం ౦-ఆయు షే హితం=-ఆయువష్యం. 

అభత్ష్య 0-న భక్షరం==అ భక్ష్యం. 

తుక్షీరంబనా_కుకేః వంచనాడాకుతి వంచనా. 

మేం CE శ లః మయం ఇ Wf y అగ 2 ఇద డ్ / 

“జబల్ పక భావః స్వాచ్చన్గుం, తక్ =స్వాచ్చన్ద్యం 
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ఆనోన్హతోన్స లీక స్హం - ఆనన్షస్య క న్టలీ = ఆనన్లకన్లలీ, ఆనందక న్లల్యాః 

కందం= ఆన నకనలీక నం. | 
2 (౧ 2 

శత తొం-ఏక మేవ=-ఏకకం. తత్=-ఏకకమ్. 

భావము : 

_ దొంగతనము చేయనిచో దారిద్యము వర్థిల్దును. భుజింపకూడదని చెప్ప 
బడిన యుల్లిగడ్డలు మున్నగువా సీని వరిం చుటవలన' కడుపునకు వంచనయే కాని 

దానివలన ధర్మము చేకూరదు. కావున ఆనందమునకు ఒక్కటే మూలమైన 

స్వేచ్చాచారమును జేపట్టుడు. ఆందువలన సుఖమునొందుడు. వేదములయందును , 
స్మృతులయందును, పురాణాదులయందును జెప్పబడిన నిషే ధములను లెక్కింపక 

సమస్త సుఖములకు సాధనమైన స్వేచ్చాచాగమును జేయుడు. 88. 

శో ఇత మాకర్య దుర్వర్గాన్ శకః స్యకోధళాం దధే, 
గా క్ష రె ణ 

అవోచ దుః కసో్కోోఒయ౦ ధర్మమర్మాణి కృ_న్లతి. 84 

ప. వి, ఇత్ర ౦-ఆకర్య్య-దుర్వర్హాన్ -శకః-స। కోధతాం - దధే_అవోచత్. ఉచె గకి= 
®ి ణు క్ LL రు 

క8-కః-ఆయం-ధర్మమర్మాణి-కృ నతి. 

అర్థము: శ|క్రః=ాఇందుడు, ఇత్థ ం== ఈ విధములై న, దుర్వర్జాన్ == వేదాదు 

లను దూషించెడి చార్యాకుని దుష్టవాక్యములను, ఆకర్ణ్య = విని, 

స|కోధతాం = |కోధముతో కూడియండుటను, దథే = ధరించెను. 
ఈ విధముగా వేదాదులను దూషించునట్టి నరుడు, కః = ఎవ్వడు? 

క ః==-ఎవ్యడు? ధర్మమర్మాణి = ధర్మసారములను లేదా ధర్మరహస్య 

ములను, కృ నతిడాఖండించుచున్నాడు. ఇతి=అని, ఉచ్చైః బిగ్గరగా, 

అవోచత్ పలికెను, 

దుర్శర్జాన్ -దుష్టాళ్చ తే వర్ణాశ్చ = దుర్వర్దాః, తాన్ =దుర్భర్థాన్. 
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న(కోధోతా 0-' కోధెన సహ వర్రత ఇతి == =స|కోధః, స కోధస విభా 

స్మకోధతా. తాంజస్నకోధతాం 

ధర్భ్యమర్భాణి.ధర్మ స్య మర్మాణి ధర్మమర్శాణి. తాని=ధర్యమర్మా ణి. 

భావము : 

ఇం| దుడు ఈ విధముగా వేదాదులను దూషించునట్టి నా స్తికుడైన 

చార్వాకుని దుష్టవాక్యములను విని, కోపము చెందినవాడై , ఈ విధముగా వేదా 

దులను దూషించెడి నరు డెవ్వడు? ఎవ్వడీ విధముగా ధర్మరహస్యములను 

ఖండించుచున్నాడు అని బిగరగా అజుచెను. ॥84॥ 

చ 

కో. లోక్రయీం (త్రయీనే(త్రాం వ జవీర్యస్సురత్క-రే, 
క్ర ఇత్హం భాషతే పాకశాసనే మయి శాసతి. 85 

ప. వి. లోక తయీం-| తయీనే, తాం-వ| జవిర్యన్సురత్క._రే- క ఇత్థం-భాష లే 

పాకశాసనే_మయి-శాసతి. 

అర్థము; [(తయీన్నేతాం = తమూవాబుగ్య జుస్సామము లనెడి మూడు వేద 

ములను, నేతాం=నేతముగా గలిగిన అనగా బహిరిస్టియములవలన 

(పత్యక్షమునకు విషయములుకాని వస్తువులను తెలిపెడి మూడు వేదము 

లను కన్నులుగా గలిగిన, లోక తయీం=- మూడు లోకములను, వజ 

| వీర్యస్సురత్క_ రే=-వ| జవీర్య వ జాయుధముయొక్క., [పభావముచే, 

స్పురత్ మై (పకాశించు, కరే = హస్తము కలిగిన, పాకళాసనే = 

పాకాసురుని శిక్ష్షించిన, మయి = దే వేన్దుండనగు నేను, శాసతి 

సతిడాపాలించుచు డగా, అనగా ధర్మమును స్థాపించి పాలించుచుండగా, 

క ౩=ఎవ్య్వడు, ఇత్లం=ఇట్టు, భాష తే == మాట్టాడుచున్నాడు ? అనగా 

ధర్మనిందను చేయచున్నాడు గ 

సమాసములు : 

లోతతయాం. తయాణాం సమూహ;ఃహా యీ, లోకానాం |తయీ = 

లోక [తయీ, తాం లోకతయీం. 
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(అయీనో/(తాం _ |తయాణాం సమూహః == |తయీ, (త్రయీ న్నేలే 

యస్యా సా=ా|తయీనే తా తాం=|తయీనే| తాం. 

పొకోకొననో _ పాకం శా స్తీతి=ాపాకశాసనః, తస్మిన్ ==పాకళాసనే, 

భావము : 

మూడు వేదములను కన్నులుగా గలిగిన మూడు లోక ములను, వ|జాయు 

ధముయొక్క_ | పభావముతో (పకాశించు హ స్తము గలిగినట్టివాడను, పాకానురుని 

చంపిన వాడనునైన నేను ధర్మస్థాపనపూర్వక ముగా పరిపాలించుచున్నాను. 

అట్టితరి యవ్వ డీ విధముగా ధర్మదూషణమును జేయునని యిం|దుడు 

పలికెను. 1051 

శ్లో. వర్జాసంకీర్ణ తాయాం వా జాత్యలోపేఒన్యథాపి వా 

ద్రహ్మహాదేః పరీక్షను భజ మజ్జ (పమాణయ. 86 

ప.వి. వర్దా సంకీర్ణఠాయాం-వా-జాత్యలో పే-అన్యథా-అపి- వా-[బహ్మహాదేః- 

పరిక్షాసు-_భ ౦గమ్-అంగ _| పమాణయ. 

అర్థము: వర్ణాసంకీర్ణతాయాం వా, వర్హ్ణ=|బాహ్మ ణాది వర్ణ ములకు, అసంకీర్ణతా 

యాం==సాంకర్యము లేకయుండుట యందుకాని, ఆన్యథాపి౬వా = మటి 

యొక విధముగా గాని అనగా నిషేధింప(బడిన వ్యాపారము మున్నగు 
వృత్తుల నవలంవించుటవలన (గాని, జాత్యలో పే=-జాతిి భంశము కాలే 

దను విషయమున అనగా జాతిశుద్ధిని గూర్చిన విషయమున, |బహ్మ 

హోదేః=|బహ్మహత్య గావించిన వారియొక్క, పరీశాసు = తులాది 

దివ్యక రణములయందలి, భంగం=పరాజయమును, హే అంగ-- ఓయీ! 

[పమాణయ=డా|[ పమాణముగా( జేసికొనుము. అనగా [బాహ్మణత్యాది 

జాతిశుద్ధి లేనిచో, జలాగ్ని తులాది రూపములగు దివ్యకరణ పరీక్షల 

యందు పరాజయ మేర్పడును. కాన అట్టి పరీక్షలతో | బాహ్మణాదుల 

యందు ఆసాంక ర్యమును నిర్ణయింపవచ్చును. కాని స్వేచ్చగా జాతుల 

కన్ని ంటికిని సాజ్కర్యము చెప్పదగదు. 

20) 



వర్జా౬౭నజ్బర్డ తాయొం-సజ జార్జానాం భావః==సజ్కీర్లతా, న సజ్క్ 

రతా = ఆసజ్కరతా, వర్ణానాం అసజ్కీ_ర్లతా == వర్ణా ఒసబ్కేర్జతా, 

తస్యాంచావర్హాసజ్కీర్లతాయాం. 
(30) ణ 

దొత్యాలో వే - న లోపః=అలోపః. చాతేః అలోపః=ాజాత్యలోపః, 

తస్మిన్ =జాత్యలో పే, 

(అవ్యావోదోః _ |బహ్మ హ న్తీతి=[బహ్మహా. |బహ్మహా ఆదిః యస్య 
సః=|బహ్మ హోదిః, తస్య=[బహ్మ హోదేః. 

భావము: 

వెనుక 40.41 కోక ములలో సమ స్తజాతులకును సాజ్కార్యమును నాస్తి 

కుడగు చార్వాకుడు చెప్పెను. కాని జన్మసాజ్యర్యములవలన కాని, నిషిద్ధము 

లగు వాణిజ్యాదివృత్తులను జేపట్టుటవలన కాని జాతి భంళ సంశయ మేర్పడినచో, 

(ఐహ్మహత్యాదులను గావించి లేదని వాదించు పాపి స్మతులయందును, శాస్త్ర 

ములయందును విధింప(బడిన జలాగ్ని తులాది దివ్యశోధన పమాణములయందు 

పరాజయము నెట్లు పొందుచున్నాడు * కావున హత్యచేయబడిన వానియందు 

[బాహ్మణత్యము సిద్ధమగుచున్నది. (బావ్మణత్వమె లేనిచో నది |బహ్మ హత్య 

గాదు గావున జలాదిదివ్యశోధనల యందు భంగముకూడ వాటిల్లకపోయెడిది. 

కాన దానివలన జాతిశుద్ధి నిర్ణయ మెర్పడును గాని సకలజాతులు సంకరము 

నొందిన వను చార్వాకునివచనము సిరాధారము. ॥రీ6॥ 

న్ బాహ్మ్యణ్యాది (ప్రసిదాయా గ నా యన్నెక్షతే జయమ్, 
౧ (థా అలల 

తది శుది మశేషస ఇ వర్త వంశస్య శంసతి. 87 
ధి "ధ స్ట్రా 

ఖో ప.వి. (బాహ్మణ్యాది పసిద్దాయాః- -గనా = యత్ న _ ఈరకులే_జయం-.తత్ = 

హి -పద్ధిమ్-ఆశషస్య-వర్డ వర జ. 

అర్థము: (కించ డా మజ యు (వాహ ణ్యాది (పసిద్ధాయాః=(వాహ్మణ్రి, కతి 

యన్రీ య ను |పసిది ద్ధిగాంచి న్ ్రీని గనా=ాసంభో గించిన పురుషుడు, 
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జయం =(జలాది దివ్యకరణములయందు ) జయమును, నేక్షతే ఇతి యత్ = 

చూడ డనుట యేది కలదో యదియే, తత్ -=ఆ పరాజయమే, అనగా 

జయమును దర్శింపకుండుట యనునది, అశేషస్య == సకలమైన, వర్ణ 
వంశ స్య = (బాహ్మణాదికులమునకు అనగా తల్లిదం డుల పరంపరకు, 

విశుద్ధిం == పరిశుద్ధిని అనగా అసజ్కర మును, శంసతి== చెప్పుచున్నది. 

అట్టుకానిచో నట్టిన్రీని పొందినవానికి పాపమును సూచించునట్టి పరాజయ 
మె'చేర్పడు చున్నది? కాన తలిదండుల పరంపరలో నొకరు 

సాజ్బ_ర్యము పొందినను వారి దోషము తరువాతివారికి సం కమించుట 

వలన, పెన చెప్పబడిన దివ్యపరీక్షలలో పాపికి పరాజయ మేర్పడదు. 

కాని పరాజయ మేర్పడుచున్నది. కొన మాతాపితృపరంపరలో నెవ్వరి 

లోను సంకరదోవ మేర్పడలేదని సిద్ధమగుచున్నది. 

(బావా శ్యాం ది (వనీద్ధాయాః-_బాహ్మణస్య స్రీ== వాహ్మ ణీ, బాహ్మ ణీ 

ఆదిః యస్యా సా=బాహ్మణ్యాదిః. బాహ్మ ణ్యాదిళ్చ అసౌ [పసిద్ధా 

చ= (బాహ్మ ణ్యాదిపసిద్ధా, తస్యాః == (ద్రాహ్మ ణ్యాడి| పసిద్ధాయాః. 

బర్ వోంళో న్య _వర్లానాం వంశ ఃవరవంశ ౩, తస్య= వర్లవంశ స్య. 
(22) వ ణ ణు 

భావము : 

[బాహ్మణస్ర్రీ మున్నగువారితో సంభోగించిన పురుషుడు దివ్యపరీక్ష 
యందు విజయమును బొందుట లే దనుట స్పష్టము. అట్టు విజయమును. 

జూడక యుండుటయే బాహ్మణాది వర్ణవంశ ములకు శుద్ధిని చెప్పుచున్నది, ఆ 

పరంపరలో నేయొక్కరియందు సాజ్మర్యమున్నను నది తర్వాతివారికి సంక 

మించును. గాన నట్టితరి పైవిధముగా [బాహ్మణన్ర్రీ మున్నగువారితో సంప 
ర్కము చేసినవారు దివ్యాపరీష్షయందు తప్పక నెగ్గవలయును. అట్టు నెగ్గక 
పోవుట యే (వాహ్మణాదివర్హ ములకు శుద్ధిని( జెప్పుచున్నది. 187 

వ్ల, జలానల పరీక్షాదౌ సంవాదో వేదవేదితే, 

గలహస్పితనా స్పిక్యాం ధిక్ ధియం కురుతే న శే, 88 



సమాసములు 

ల ం 
ఫి 

వర్ణాఒనజీ లార్డ్ తాయా౦--సజ్కుర్జానాం భావః=-సజ్కీ_ర్లతా, న సజ్క 

రతా = ఆసజి ర్త గ్రార్హతా, వర్ణానాం అసజ్కీ_ర్ణతా == వర్ణా ఒసబ్కి-ర్జతా, 

తస్యాంచావర్దాసజ్కీర్రతాయాం. 
ణ ణు 

వాత్భలో పే _ న లోపః=అలోపః. జాతేః ఆలోపః=ాజాత్యలోపః, 

తస్మిన్ =జాత్యలో పే. 

(ఎవ్యావోదేోః _ (బ్రహ్మ హ నీీతి-=| బహ్మహి. [బహ్మహా ఆదిః యస్య 

సఃహాబహ్మహాదిః, తస్య=ా|బహ్మ హాదేః. 

భావము : 

వెనుక 40.41 శోకములలో సమ స్తజాతులకును సాజ్బ_ర్యమును నాస్తి 

కుడగు చార్వాకుడు చెప్పెను. కాని జన్మసాజ్యర్యములవలన కొసి, నిషిద్ధము 

లగు వాణిజ్యాదివృత్తులను జేపట్టుటవలన కాని జాతి భంళ సంశయ మేర్చడినచో, 

[ఏహ్మహత్యాదులను గావించి లేదని వాదించు పాపి స్మ ఎ్రతులయందును, కాస్త్ర 

ములయందును విధింపంబడిన జలాగ్ని తులాది దివ్యశోధన [పమాణములయందు 

పరాజయము నెట్టు పొందుచున్నాడు ? కావున హత్య చేయబడినవాని యందు 

(బాహ్మణత్వము సిద్ధమగుచున్నది. |బావ్మణత్యమే లేనిచో నది |బహ్మ హత్య 

గాదు గావున జలాదిదివ్యశోధనల యందు భంగముకూడ వాటిల్లకపోయెడిది. 

కాన దానివలన జాతికుద్ధి నిర్ణయ మేర్చుడును గాని సకలజాతులు సంకరము 

నొందిన వను చార్వాకునివచనము సిరాధారము. ॥66॥ 

శా. (బ్రాహ్మణ్యాది (ప్రసిద్దాయా గన్హా యన్నేక్షతే జయమ్, 
తద్ది శుద్ది మశేషస్య వర్శవంశస్య శంసతి. 87 

ప.వి. [బాహ్మణ్యాది! పసిద్దా నాయాః-గనా - యత్ - న _ ఈకుతే_జయం-తత్ - 

ఆశేషస |-వర్దవంళ స్య-కంసతి. 

టీ 
అర్థము: (కించ ఆఊమటజియు) (దాహ్మ ణ్యాది (పసిద్ధాయాః=|వాహ్మణన్రీ, కతి 

య్శ్రి యను (పసిద్ధిగాంచిన స్తీని, గనా==సంఖో గించిన పురుషుడు, 
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జలదివ్యపరీతా యనగా : పాపియగు పురుషుండు జలమునందు మునిగిన 

వా(డై జలమునందు మునిగిన మజియొక పురుషునిచే వింటినుండి విడువబడిన 

బాణమును. బట్టుకొని శుకి లేచినచో నతడు శుద్దుండు. అట్టు కానిచో నతడు 

పద్ధుండు కొడని నిర్ణయించుటకు సాధనమైన పరీక్ష. 

అగ్ని దివ్యపరీక్ష యనగా : బాగుగా కాల్చబడిన టోహాదులను బట్టుకొనిన 

పురుషునికి చేయికాలుట మున్నగునవి లేనిచో నప్పుడతడు పాపరహితుడు, శుద్ధుడు 

నని నిర్ణయించుటకు సాధనమైన పరీక్ష. “జలానలపరీశాదౌ'” అనునెడ నాది 

గబ్లముచే వృష్టిసాధనములగు 'కారీర్యాదియాగములు “కారీర్యా యజేత వృష్టి 

కామః '' అని వేదము వర్షమునక్రై కారీదీయాగమును విధించినది. ఆ వేద వచన 

మును నమ్మి కారీరీయాగ మును. జేసినచో వృష్టి తప్పక వచ్చుచున్నది. కాన పై 

విధముగా బరిశీలన గావించినచో చార్వాకుని నా _్రీక్యమునకు తావు లేదని 

యాశయము. ॥88॥ 

ట్లో, సత్యేవ పతియోగాదొ గర్భాదే ర్యధువోదయాత్, 

ఆకి పం నా స్తికాః కర్మ న కిం మర్మ భిన త్తి వః, 89 

ప.వి. సతి_ఏవ-పతియోగాదౌ-గర్భాదేః-ఆ[ధువోదయాత్ -ఆక్షి ప్తం-నా స్తికాః- 

కర్మ -న-కిం-మర్మ -భిన తి_వః, 

అర్థము: సూ నా స్తికాః = ఓ పరలోక జ్ఞానము లేనివారలారా!, పతియోగాదౌ 

సత్యేవ=-భ ర్రతో సంబంధమున్నను అర్రే మేఘోదయము మున్నగు 
(పత్యక్షవిషయములై న వర్గకారణములున్నను, గర్భాదేః == గర్భము 
వర్షము మున్నగువానికి, అ్యధువోదయాత్ == ఉత్ప తి యనిశ్చితముగా 
నుండుటవలన, అనగా నెప్పుడో యొకప్పుడు ఏర్పడిన గర్భాదిరూప 

కార్యమువలనను, వర్షాదిరూపకార్యమువలనను, ఆక్షీ ప్తం=ఆ మేపింప( 

బడిన యనగా నర్ధాప త్తిచే సిద్ధమైన, కర్మ =ధర్తాధర్మరూపమైన - జన్హా న్తర 
మునకు సంబంధించిన యదృష్టము, వః = నా సికులై న మీయొక్క, 

మర్మ =-హృదయమందలి సందేహమును, కిం న భిన _తి=ాభేదించుట 
లేదా ఏమి? అనగా త్రీ పురుష సంయోగరూపమగు పత్యక్షకారణ 
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ఈ ప వి, జలానలపరీశాదౌ- సంవాదః. వేదవేదిజే. గలహ స్తితనా స్తిక్యాం- ధిక్ = 

దియం-కురుతే. న-_తే. 

అర్థ రము ; (కి రచవామజియు) వేదవేదితే = వేదములచే. దెలుప(బడిన, జలానల 

పరీశాదౌ=-జలాగ్ని పరీక్షలు మున్నగు వానియందు, సంవాదః = 
శుద్ధి, ఆశుద్ధి మున్నగునది సఠిపడియుండుట, తే=నీయొక్క-, ధియం 

— బుద్ధిని, గలహ స్తీతనా స్తిక్యాం; గలహ స్రితామెడ పై6 జేతిను అచి 

నెట్టివేయ(బడిన, నాగస్తిక్యాం = “పరలోకము లే"దను బుద్ధిని గలదాని 

నిగా అనగా ఆ స్తిక్యబుద్ధి గలదానినిగా, న కురుతేవాచేయదా యేమి ! 

తప్పక చేయునని యర్థము, త్యాం=ానిన్నుగూర్చి, ధిక్ =ాభీ (నింద.) 

జలానలవలీకౌదొ _- జలం చ అనలశృ == జలానలౌ, జలానలయాః 

పరీకా=-జలానలపరీక్షా, జలానలపరీకా ఆదిః యస్య సః = జలానల 

పరీమూదిః, తస్మిన్ =జలానలపరీజాదౌ. 

వోదోనోదితో_వేదేన వేదితః=వేదవేదితః, తస్మిన్ == వేదవేదిలె. 

గలవొ ధ్లీతొనా నీక్కాం _- అసి పరలోక మితి జ్ఞానం యస్య సః = 

ఆ స్తీకః, ఆ స్తికన్య భావః=౪ స్తిక్ళం, న ఆ స్తిక్యం=నా స్తిక్యం, గలే 
హ స్తః=గలవా స్తః, గలహ స్తేన తుల్యం గలవా స్తితం, గలహ స్తితం 

నా స్తిక్యం యస్యా స్పా == గలహ స్తితనా స్తిక్యా, తాండగలహ స్తిత 
నా స్తిక్యాం. 

భావము : 

వేదము బోధించిన జఅదివ్యపరిక్షయందును నగ్నిదివ్యపరీక్ష్షయందును 

తదితరవిషయములయందుకు సంవాద మనగా సరిపడుట యేర్చడినచో నీ 

నా _స్తిక బుద్ధి మెడపట్టి గెంటి వేయబడినట్లు గెంటి వేయబడును. కాన నిట్టి నా సే 

కలావాదమును చేయు నీవు నింద్యుండవు. 
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అంతే Fa 

జలదివ్యపరీ శా యనగా : పాపియగు పురుమ(డు జలమునందు మునిగిన 

వా(డె జలమునందు మునిగిన మజియొక పురుషునిచే వింటినుండి విడువబడిన 

బాణమును( బట్టుకొని పెకి లేచినచో నతడు శుద్దుండు. అట్టు కానిచో నతడు 

శద్ధుండు కాడని నిర్ణయించుటకు సాధనమైన పరీక్ష. 

అగ్ని దివ్యపరీక్ష యనగా : బాగుగా కాల్చబడిన లోహాదులను బట్టుకొనిన 

పురుషునికి చేయికాలుట మున్నగునవి లేనిచో నప్పుడతడు పాపర హితుడు, కుద్దుడు 

నని నిర్ణయించుటకు సాధనమైన పరీక్ష. “జలానలపరిక్షాదౌ”” అనునెడ నాది 

శబ్దముచే వృష్టిసాధనములగు కారీర్యాదియాగ ములు ““కారీర్యా యజేత వృష్టి 

కామః’ అని వేదము వర్గమునకై కారీరీయాగమును విధించినది. ఆ వేద వచన 

మును నమ్మి కారీరీయాగ మును. జేసినచో వృష్టి తప్పక వచ్చుచున్నది. కాన పై 

విధముగా బరిశీలన గావించినచో చార్వాకుని నా స్తీక్యమునకు తావు లేదని 

యాశయము. ॥88॥ 

ళో సత్యేవ పతియోగాదొౌ గర్భాదే ర్మధువోదయాత్, 

ఆకీ పం నా స్తికాః కర్మ న కిం మర్మ భిన త్రి వః, 89 

ప.వి. సతి ఏవ-పతియోగాదౌ-గర్భాదేః- అ(ధువోదయోత్ -ఆక్షి ప్రం-నా స్తికాః- 

కర్మ -న-కిం-మర్మ -భిన త్రి.వః. | 

సత్యేవ==-భ రతో సంబంధ మున్నను అరే మేఘోదయను మున్నగు 

(పత్యక్షవిషయములై న వర్షకారణములున్నను, గర్భాదేః = గర్భము 

వర్షము మున్నగువానికి, ఆధువోదయాత్ == ఉత్ప త్రి యనిశ్చిత ముగా 

నుండుటవలన, అనగా నెప్పుడో యొక ప్పుడు ఏర్పడిన గర్భాదిరూప 

కార్యమువలనను, వర్షాదిరూపకార్యమువలనను, ఆక్షి ప్తం=ఆవ్నేపింప( 
బడిన యనగా నర్ధాప త్రిచే సిద్ధమైన, కర్మ =ధర్తాధర్మరూపమైన - జనా నర 
మునకు సంబంధించిన యదృష్టము, వః = నాస్తికులైన మీయొక్క, 

మర్మ =హృదయమందలి సందేహమును, కింన భిన తి=-భేడించుట 

లేదా ఏమి? అనగా శ్రీ పురుష సంయోగరూపమగు (పత్యక్షకారణ 

అర్థము :- హే నాస్తికాః == ఓ పరలోకజ్ఞానము లేనివారలారా!, పతియోగాదౌ 



షధము 
pa 
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మున్నను గర్భము నియతముగా నేర్పడు టలేదు గాన, గర్భోత్ప రికి సీ 

(పత్యక్షకారణములక౦టె భిన్నమైన జన్మా నరమందలి పుణ్యరూపమగు 

ధర్మము పాపరూపమగు నధర్మము కారణముగా నర్థాప త్రీ పమాణముచే 

సిద్ధించుచున్నదిగాన నీవట్టి ధర్మాధర్మరూపములగు నదృష్టకారణములను 

సె మంగీకరింపవలయునని యర్థము. 

వతియోగాదొ _ పత్యుః యోగః = పతియోగ:ః, పతియోగః ఆదిః 

యస్య సః=పతియోగాదిః, తస్మిన్ =-పతియోగాదా. 

గర్భా దం _ గర్భః ఆదిః యస్య సః=ాగర్భాదిః, తస్య=-గర్భాదేః. 

అ(దువోదయాత్_ న ధువః=అ|ధువః, అ(ధువ శ్చాసొ ఉదయశ్చ = 

ఆ ధువోదయః, తస్మాత్ = అ ధువోదయాత్. 

భావము: 

(పత్యక్షములై న స్రీపురుషసంయోగాదికారణము లున్నను, గర్భ మేర్ప 

డుటలేదు. అది యెప్పుడో ఒకప్పు డేర్పడును. ఆప్టే యాకసమున మేఘాడంబర 

ములను |పత్యక్షకారణము లున్నను వర్షము సంభవించుటలేదు. కాన నివి 

యన్నియు కాదాచిత్మములుగా నున్నవి. కాన నీగర్భాదులకు _పత్యక్షకారణ 

ములేగాక పరోక్షములగు జన్మా నరమునందలి ధర్మాధర్మరూపకారణములు 

కూడ నావళ్యకములు. అట్టి ధర్మాధర్మములను నీవు మైత మంగీకరింపవలయు 

నని యాశయము. 1591 

శ్లో. యాచతః స్వం గయా (్రాద్దం భూత స్యావిశ్య కంచన, 
నానా దేశజనోపజ్డాః ప్రత్యేషి న కథాః కథమ్. 90 

ప. వి. యాచతః-స్వం-గయా శాగ్ధం-భూతస్య-ఆవి శ్య-కం-చన-నానాదేశజనో 
పజ్ఞాః.పల్యేషి_న=క థాః-కథం? 
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అర్థము: - కంచన=ాఓఒకో నిని, ఆవిశ్య = ఆవేశించి, అనగా పూని, స్యం=తన 

దగు, గయా|శ్రాద్దం=-గయా శే తమునం దాచరించిన (శాద్ధమునందలి 
పిండ|పదానమును, యాచతః౫ా  పార్థించుచున్న, అనగా నేను పాపము 

వలన |పేతజన్మము నె త్తితిని. కాన నాకు మంచిగతి కలుగుటకు నీవు 

గయాక్షేతమునందు _శాద్ధమును చేయవలయునని. పార్థించుచున్న, 

భూతస్య == భూతముగా జన్మించిన (పేతకు సంబంధించిన, నానాదేశ 

జనోపజ్డాః; నానాదేశ= పెక్కు దేశములయందలి, జన==జనులకు, 

ఉపజ్ఞాః=ాతొ లుత తెలియబడిన, కథాః=ాకథలను, కథం= ఎట్టు, న 

(పత్యేషి?= నమ్మవు. ఆకథలను తప్పక నమ్మవలయును అని యర్థము. 

గయా [కొద్దోం - గయాయాం |శ్రాద్దం== గయా శ్రాద్ధం. 
థి 5 ధ 

నానాదోళజనో వట్టాః =' నానావి ధాశ్చ తే దేశాశ్చవానానాదేశాః. నానా 

దేశేషు జనాః=ానానాదేశజనాః, నానాదేశజనానాం ఉపజ్ఞాః = నానాదేశ 

జనో పజాః. 
ణో 

భావము : 

““అన్యభుకె ర్మ్ఫుతే తృ ప్రి రిత్యలం ధూర్తవార్తయా” (17-52) అను 

శ్లోకముచే (శ్రాద్ధాదులయం దొకరు భుజించినచో మజియొకరికి తృ ప్రికలుగునని 
చెప్పు దుష్ట వచనములు పనికిరావని యాక్నేపించెను. దానికిట సమాధాన 

మొసంగ (బడుచున్నది. మృతి(జెండిన వ్య క్రి జీవించిన యొకానొకనిపె( బూని, 

తనకు పాపమువలన వచ్చిన _పేతజన్మము దొలగి సద్గతి గలుగుటకె గయా 

(శాద్ధమును జేయ. (బార్థించుచున్న [| పేతలకు సంబంధించిన వివిధదేశపు జను 

లలో నేర్పడిన కథలు సత్యములనియే నమ్మవలయును. ఏలయనగా నివి (పామా 

ణికములగు నితరాంశములతో సరిపడుచున్నవి. ॥90॥ 

శ్లో. సనీతానాం యమదూతేన నామా నే రుపాగతౌ, 
శ్రద్ద నే సంవద స్టీం న పరలోకకథాం కథమ్. 91 



S12 శ్రీహర్ష నైషధము 
ప, వి. సితానాం-యమదూతానాం-నామభ్రా నేః- ఉపాగతౌ-[శద్ధసే-సంవద స్తం- 

న.పరలోకక థాం_కథం? 

అర్థము;- యమదూతేన==-యమకింకరునిచే, నామ|భాంతేః = పేరులోని పొర 

బాటువలన  మరణించెడివారి పేరు లొక్కవిధముగా నుండుటవలని 

|ఖాన్తివలన, సతానాంచాస్టూ లశరీరమునుండి లింగళరీరమును బట్టుకొని 

యముని సన్నిధికి గొనిపోబడినవారియొక_, ఉపాగతౌ=-మణల మానవ 

లోకమును పొందెడి విషయమున, సంవద సించసరిపడుచున్న , పరలోక 

క ధాం==పరలోక కథను, కథం=ఎట్టు, న శద్ధ సే=నమ్మవు. 

యమదూతోన = యమస్య దూతః==-యమదూతః, తేన== యమదూతేన, 

నామ ఖా స్తో౭.నామని (ా_నిః=నామ[భా నిః. తసాః=ానామ।| భా_నేః, 

వరలోకకోథాం- పర క్నాసౌ లోకశ్చ =పరలోకః, పరలోకస్య కథా 
పరలోకకథా, తాం=పరలోక కథాం. 

భావము : 

“కో హి వేతా స్యముష్మిన్ ” (17-62) ఆని పరలోక విషయమును 
తెలిసినవాడు లేడను వాదమును ఖండించుచున్నాడు. మరణ మనగా, సూల శరీ 

రమునుండి లింగమయ శరీరము తొలగిపోవుట. యమధర్మరాజు మరణించువాని 
పేరు చెప్పి యాతని శరీరమునుండి లింగమయ శరీరమును తెమ్మని తన దూత 
నాదేశించినపు డాదూత, ఒక పేరే ఒకరిద్దరి కుండుటవలన, నొక లింగమయ 
శరీరమును తెచ్చుటకు బదులుగా పౌరపాటుచే'మటియొకని లింగ మయ శరీరమును 
గొనిపోవుట తరువాత, |భాంతిని తెలుసుకొని యా లింగమయ శరీరమును మటిల 
మరణమాసన్నముగాని వాని శరీరమునందు (పవేశ పెట్టి, మరణించువాని 
శరీరమునుండి లింగమయశరీరమును గొనిపోవుట మున్నగు పరలోక విషయము 
లను గూర్చిచె ప్పెడి షిధల నేల నమ్మరాదు? తప్పక" నమ్మవలయును. అని 

యర్థము. _ భ్రాంతిచే స్వర్గమునకు గొనిపోంబడి మజలివచ్చిన జీవులు చెప్పెడి 
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కథలు స్వర్గ నరకము లున్నవని నిరూపించుచున్నవి. [శుతి స్మృతి పురాణా 

దులయందు చెప్పబడిన విషయళములతోడను సంవదించుచున్నవి. కాన వానిని 

దప్పక విశ్షసింపుమని యాశయము. 19! 1 

శం జజ్వాల జ్వలనః (కోధా దాచభౌ్య చాకీస న్నముం, 

కిమాత్తరే కిమాజేద మస్మ ద(గే నిరర్గలమ్. 92 

ప, వి, జజ్వాల= జలనః= (కోధాత్- ఆచఖ్యా-చ = ఆక్షిపన్- ఆముం-కిం- ఆశ్ట - 

రే_కిమ్= ఆత్థ- ఇదమ్ అస్మద గే - నిరర్గలమ్. 

/ 

అర్లము : అథ=పిదప, జ్వలనః = ఆగ్ని, [కోధాత్ ==కోపమువలన, జజ్వాల=ా 
థ 

మండిపడెను, తథా=అట్టే, అముం=ాఈదార్యాకుని, ఆక్షిపన్ =కరఠిన 

వచనములతో నిందించుచు, ఆచభ్యౌ చ=చెప్పెను, రే చార్యాక= ఫీర్తి. 

చార్వాకా! కిం ?= దేనిని, ఆత |! = చెప్పుచున్నావు * అస్మద గే=ామా 

యెదుట, నిరర్గలం=అఆడ్లులేక, కిం =దేనిని, ఆత్థ = చెప్పుచున్నావు ? 

అన్యుద గే-ఆస్మాకం అఆ|గం=-అస్మద|గం, తస్మిన్ =అస్మద (గే, 

నిరోర్గలం -నిర్గతః అర్గలః యస్మిన్ కర్మణి తద్యథా భవతి తథా =నిరర్గలం 

భావము : 

తర్వాత అగ్నిదేవుడు చార్యాకుని మాటలను వినుచు మండిపడసాగాను, 

ఓరీ చార్వాకా ! యేమి మా యెదుట చెప్పుచున్నావు ? అడ్డులేక మా యెదుట ఏమి 
మాట్టాడుచున్నావు ? అని కోపముతో (పళ్నించెను. 192 

మహాపరాకిణ: (శౌతధరై కబలజీవనః, 

క్షణాభక్షణమూర్చాల స్మరన్ విస్మయనే౬ఒపి న, 98 

ప.వి. మహాపరాకీణః. శౌత ధరై్మైక బల జీవినః-క్ష ణాభక్షణమూర్చాల- 

స్మరన్ =విస్మయ సే. ఆపి=న, 
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ఆర్థము : హే క్షణా భక్షణ మూర్చాల ! తక్షణ = కొంచెము సమయము, 

అభక్షణ = భుబింపక పోయినచో, మూర్భాల=-మూర్భను బొందువాడా ! 

_శత ధర్మైక బలజీవినః; శౌ తా[శుతులయందు పతిపాదింపబడిన, 

ధర్మ == ఆ బారమనెడి, ఏక == ముఖ్యమైన, బల == శ క్రిచే, బీవినః=జీ విం 

చునట్టి, మహాపరాకిణః == పండెండు దినములు మొదలు పెక్కు దిన 

ములు ఉపవాసములు చేయుటచే సాధ్యములగు ““మహాపరాకము అనెడి 

(వతమును ఆచరించునట్టి మహాత్ములను, స్మరన్ = స్మరించుచు _ 

ఆపి, న విస్మయ సే = ఆశ్చర్యమును బొందవా? ధర్మబలము చేతనే. 

జీవించునట్టి వై దికులు చిరకాలము భోజనము లేకపోయినను ధర్మముల 
_ ననుష్టించుటచే నేర్పడిన మనోబలమువలననే జీవించుచున్నారు. కాన 

ధర్మము కలదను విషయమున సందేహ మనవసరము. 

మవోవరాకీణః_ మహాంశ్చాసౌ పరాకశ్చషమామవాపరాకః, మహాపరాకః 

ఏషా మ స్తీతి=మహాపరాకిణః, తాన్=-మహాపరాకిణః. 

(గళ్ ధరై లుక్ విలబీబిన౭= శుతిషు అయం=|[కౌ తః, శ్రౌత శ్చాసౌ 

ధర్మశ్చవా[శౌతధర్మః, |కౌతధర్మ ఏవ= =_్రత ధర్మైకం, [శౌత 

ధరె రై డక మేవ బలం=|శౌత ధర్మైక బలం, [శౌతధ ర్మైకబలేన జీవ న్తీతి == 

ౌతధర్ర్మైకబలజీవినః, తాన్ =[శౌత ధర్మైక బలజీవినః, 

కడాభకణ మూర్చాలః-న భకషణంవఆభక్షణం, క్షణం అభమషణం = 

క్షణాభక్షణం,క్షణాభ క్షణేన మూర్చాం లాతీతి =క ణాభక్షణ మూర్చాలః, 

తస్య సంబుద్ధిః==హా క్ష ణాభక్షణ మూర్చాల ! 

భావము : 

వెనుక *''“అగ్నిహోతం |తయీ” ఇత్యాదులచే అగ్నిహో|త్రాది యాగ 

ములను చార్యాకు(డు ఖండించెను. దానిని నిరాకరించుచున్నాడు. ఓయీ 

చార్వాకా ! నీవు పతిక్షణము భోజనము చేయచునే యుండవలయును. అట్లు 

కానిచో నీవు ఆకలితో సొమ్మసిల్లి పోంగలవు. అటువంటి నీవు పం|డెండది నముబు 
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మొదలు నెలలు తరబడి ఉపవాసము చేయుచు మహాపరాకము మున్నగు (వతముల 

నాచరించుచు, భోజనము లేక పోయినను నాతానుష్టానమువలని మనోబలము 

చేతనే జీవించుచున్న యావై దికధర్మపరులను స్మరించుచు నాశ్చర్యపడవా ఏమి? 

క్షణకాల మాహారము లేనిచో మూర్చనొందెడి నీవు నెలలకొలది యాహారములేక 

ధర్మాచరణపరులైన వై దికులను స్మరించినచో తప్పక యాశ్చర్యపడగలవని. 

యర్థము. కాన ధర్మమున్నదను విషయమున సంశయముతో పని లేదు. ॥98॥ 

థో, పుశేషిశ్యేనకారీరీముఖా దృషఫలా మఖాః, 
౧ లు లు 

న వః కిం ధర్మసన్లెహమన్ష హజయ భానవః, 94 

ప. వి. పుతేస్టి శ్యేన కారీరీముఖాః- దృష్టఫలాః- మథాః=న=వః-కి౦- ధర్మసన్షైహ 

మన్దహజయభానవః. 

అర్థము:-(హే నా స్తికాః! ఓనా స్తికులారా!) పు శ్రేష్టి శ్యేనకారీరీముఖాః, పు తేష్టి= 
పుతసాధనమైన యాగము, శ్యేన=ా శ తుసంహారసాధనమైన యాగము, 

కారీదీ = వర్షసాధనమైన [కతువు, ముఖాః _= మొదలుగా గల్లినవి, 

దృష్టవలాః = |పత్యక్ష ఫఅములుగలిగిన, మథాః==యాగ ములు, వః= 

మీయొక్క, ధర్మసందేహమన్షహజయభానవః, ధర్మసందేహ = ధర్మ 

మున్నదా లేదా యను సందేహములనెడి, మన్దేహ = సూర్యుని రెండు 

సంధ్యలయందును [మింగుటకై వచ్చెడి మందేహులను రాక్షసులకు, 

జయభానవః =జయించుటయందు సూర్యులుగా, వః=మీకు, న కిం=ా 

కావా యేమి! తప్పక కాగలవని యర్థము. 

శ్ర (తోన్తి బ్యా నకారీరీమథఖాః - పు తేభ్యః ఇష్టిః==పుతేష్టిః, పు లేన్టిళ్చ 

భ్యేనశ్చ కారీరీ చ=పు్పులేష్టి 'శ్యేనకారీర్యః. పు, తేన్టి శ్యేనకా రీర్యః ముఖం 

యేషాం తే = పుతేష్టి శ్వేనకారీరీముఖా:. 

ద్భొస్స భ లాః = దృష్టం ఫలం యేషాం ==దృష్టభలాః, 
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ధర్భ నందో వామన వాజయఖా నవ; ల ధర్మే సందేహాః =ధర్మసందేహాః, 

ధర్మసందేహా ఏవ మచ్చెవోః = ధర్మ సందేహమందేహాః, ధర్మసందేహ 

మందేహానాం జయః = ధర్మ సందేహమందేవహజయః, ధర్మసందేహ 

మందెహజయే భానవః=ఊధర్మ సందేహమందేహజయభానవః. 

భావము : 

ఓ నాస్తికులారా! పుత్రకామేవ్షి, శ్యేనయాగము, కారీరి మున్నగునవి, 

[పత్యక్షముగా ఫలములను ఒసంగుచున్న వి. ప్యతకామేన్షికి ఫలము ప్యుతుడు. 
పుతుడులెనివాడు పుతునిబడయుట కీ యాగము జేసినచో, తప్పక ప్వుతుని 

బడయగలడు. కాన దీనికి ఫలమయిన పుతుడు 1పత్యక్షము. అర్రే శతు 

బాధగలవాడు శ|తుసంహారము గావించుటకు *“'శ్యేనే నాభిచరన్ యజేత'' 

యను (తతివిహితమగు శ్యేనయాగమును జేయవలయును. _ శ్యేనమనగా డేగ... 

“యథా వై. శ్యేనో నిపత్య ఆద తే నీవమయం డ్విష నం |భాతృవ్యం నిపత్య 
ఆద త్తే” యను |శ్రతివచనము సనుసరించి డేగ యేవిధముగా భూమికి దిగి 
కోడిపిల్లలు మున్నగువానిని( దన్నుకొని వెళ్ళిపోవునో అప యీయాగ ముకూడా 

శ|తువును తన్నుకొని పోవునని యాయాగమునకు శ్యేనమని పేరు ఏర్పడినది. 
దీని ననుష్టింపగనే శ తువు వశుడై సంహరింపజడునుగాన దీనికి ఫలమును 

దృష్టమే. ఇచే వర్షములేనపుడు "“కారీర్యా యజేత వృష్టికామః” యను [శతి 
విహితమైన కారీగీష్టై ననుష్టించినచో వెంటనే వర్షమువచ్చుట పత్యక్షమే. ఇట్లు 
పెయాగముల క న్నింటికిని ఫ౭ములు [పత్యక్షములే. ఈవిధముగా ఫలములు 

(పత్యక్షములుగా నుండగా నట్టియాగములు మీసందేహములనెడి మందేహులను 
రాక్షసులకు సంహారకములగు సూర్యులు కావా? అనగా మీసందేహమును నివ ర్తింప 

లేవా? యని యర్థము. మందేహులను రాక్షసులు ఉభయసంధ్యలయ దు. 

సూర్యునితో యుద్ధమాడుటకు |ప్రజాపతినిగూర్చి ““రక్షాగ్ంసి హరా తపో౭_(గ 
మతిష్టన్త తాన్ |షృక్లాపతి ర్వరేణో పామ న్ర యత, తాని వర మవృణీత్వాఒ౬౬దిత్యో 

నో యోద్ధా ఇతి తాన్పజాపతి ర|బవీ ద్యోధయధ్య మితి”' ఇత్యాది |శుతివచనము 

ననుసరించి, తపస్సు గావించి వరమును టొందినట్టును, “తస్మా దు త్రిష్టగ్ ౦ 

హవా తాని రకాగ్ం స్యాదిత్యం యోధయ గి యావద స్త మన్వగా త్తాని హవా 
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ఏతాని రక్షాగ్ంసి గాయ[తియా౭భిమ న్లిితే నామృసా శామ్య ని తదుహ వా ఏతే 

(బహ్మవాదిన;ః పూర్యాభిమఖాః సన్ధ్యాయాం గాయ తియా౬భిమ న్లింతా అప 

ఉర్ణ్యం విక్షిపన్తి తా ఏతా ఆపో వ్యజీ భూత్వా తాని రక్షాగ్ంసి మన్రేహారుణే 

ద్వీపే (పకీప న్తి'॥ ఇత్యాదిగా వారు ఉదయించు సూర్యునితో డను,ఆ స్తమించు 

సూర్యునితో డను యుద్ధమాడుదు రనియు, అట్టి రాక్షసులు గాయ, తీమంత్రముతో 
నభిమ నింపబడిన యుదకనుతో నణగిపోవుదురనియ, నందువల్లనే |బహ్మ 
వాదులు తూర్పునకు మరలి సంధ్యాకాలమందు గాయ్యతితో నభిమం( తితములగు 

నుదక ములను పెకి నర్ష్యముగా వెదజల్టుదుర నియు నాయుదక ములు వ్యజములె 

యారాక్షసులను మాందేహారుణదచ్వీపమునందు బడవేయుచున్నవనియు ననగా నిట్టి 

వ జముల సహకారముతో సూర్యు డారాక్షసులను నాద్వీపమునకు నెట్టివేయ 

చున్నాడనియు (శ్రుతి చెప్పుచున్నది. కావుననే గాయ|తీమంతముతో ( గూడిన 
యర్థ కములు సంధ్యావందనకాలమందు వదలుచున్నారు. అవే “తిసః కోట్యో౬ 

ర్ధకోటి చ మందేహా నామ రాక్షసాః, ఉదయ నం సహ ్ససాంశు మభియుధ్య ని తే 

సదా॥ గాయ్యత్యా చాభిమన్తార్యర్హ జలం [తిః సంధ్యయోః శ శేత్ తేన కామ్య నన్తి తే 

దైత్యా వజీభూతన వారిణా” అఏ యా మందేహులను రాక్షసులు మూడున్నర 

కోటి యున్నారనియు మూడుసంధ్యలయందును గాయతితో నభిమంతించి 

యర్హ్శ్యమును జల్లినచో వారు శమింతురనియు పురాణవచనము. కాన గాయ|తీ 

మన్తముచే నభిమ న్తి)ించి యర్హ్య ములను వదిలిన పిదపనే సూర్యు డుదయించుట 
వలన సూర్యుడే వారిని నాశము చేయుచున్నాడని చెప్పబడుచున్నది. ఆవిధము 
గనే పైన చెప్పబడిన యాగములు మీసందేహములను నివ _ర్తింపచేయను గాత. 
దృష్టఫలములై న యాగములకు ఫల మెట్లు | పత్యక్షమో యి యదృష్టవలములగు 

యాగములకును ఫలము లవశ్యములుగా నుండునని యూహింపవచ్చును. కాన 

ధర్మవిషయమున ఫలసందేహ మననసరమని యాశయము. 1194 

A దండతాండవనై ః కుర్వన్ స్ఫులింగాలింగితం నభః 

నిర్మమేఒథ గిరా మూర్మీ ర్భిన్నమర్మేవ ధర్మరాట్ . 95 

పవి. దబ్ధతాణ్ణవనై 8- కుర్వన్ ~ స్ఫులింగాలింగి తం _ నభః. నిర్మ మే. అధ. 

గిరాం- ఊర్మీ 8= భిన్నమర్మా - ఇవ. ధర్మరాట్. 
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షు 

అర్థము : అథ = పిదప అనగా అగ్నిదేవుడు మాట్లాడిన పిదప, ధర్మరాట్== 

ధర్మ|పభువై న యముడు, భిన్నమర్మా; భిన్న =చార్వాకుని వచనములచే 

భేదింపబడిన, మర్మా ఇవ==|పాణస్థానములు గల్లినవాడో యనునట్టున్న 

వాడై, దణ్ఞతాణ్ఞవనై 8; దణ్జ=ాత నయాయుధవను దజ్ఞమును, తాబ్ద 

వనై 8 = తిప్పటములతో, నభః = ఆకాశమును, స్ఫులింగాలిజ్లితం, 

స్ఫులిజ == నిప్పురవ్వలతో, ఆలింగితం ==వ్యా ప్రమైనదిగా, కుర్వన్ == 

చేయుచు, గిరాం = వాక్కు.లయొక », ఊర్మీః == పరమృరలను, 

నిర్మమే = నిర్మించెను. 

దణలతాణవనా? = దణస్య తాణవనాని = దణతాణవనాని, త; 
టి a ర ఉం ల్. B డ టా 

దణతాణవనేె 8. 
ల్! 6 కుం 

న్య్ఫులింగాలింగిత౮ం స్ఫులిజైః ఆలిజ్లితం = స్ఫులిజ్ఞాలిజ్తం, 

భిన్మమర్యా- భిన్నాని మర్మాణి యస్య సః=-భిన్నమర్మా. 

భావము ; 

ఆగ్ని దేవుడు మాట్టాడినపిదప యమధర్మరాజు నాస్తిక వచనములతో 

భేదింపబడిన (ప్రాణస్థానములు గలిగినవాడో యనునట్లు కనబడుచు, తన దండా 
యుధమును (తిప్పుచు, దానినుండి వెల్వడు నివ్వురవ్యలతో నాక సము నంటించుచు 

వాకృరమృరలను సృజించెను. అనగా సంభాషించెనని యర్థము. 1195 ॥ 

రో తిష్ట! భో స్తిష్టఃక ఖోష్షం కుణ్ణయామి హఠాదహామ్, 
య అవి 0 

అపఘ పఠతః పాఠ్య మధిగోషి శదస్య తే. 98 
© © 

ప.వి. తిష్ట భోః తిష్ట- కభ్హోష్టం- కుణ్ణ్ఞయామి- హఠాత్- అహమ్ - అపస్టు- 
ర 
పఠత;_ పాఠ్యమ్- అధిగోష్టి-శదస్య- తే. 

అర్థము : భోః! =ఓ పాపీ! తిష్ట తిష్ట=-ఊండుము. ఉండుము అనగా క్షణకాలము 

ఓపిక పట్టుము. అధిగోష్టి == ఇం దాదుల సభయందు, ఆపష్టు= (పతి 
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కూలముగా, పాఠ్యం = పఠింపదగిన విషయమును, పఠతః=పరఠించు 
చున్న, శఠస్య=ాదుష్టుడవె న, తేజా నీ యొక్క, కంఠోష్టం; కణి= 

కణ్బమును, ఓష్గ== పెదవులను, ఆహం నేను హఠాత్ బలవ న్లముగా 

కుణ్ణయామి=ాకుంటుపరచుచున్నాను అనగా స్తంభింపచేయుచున్నాను. 

శొణోదం- కణశృ ఓమషా చ=జకణోషమ్. తత్ =ాూకణోషం. 
(9) (0) అ త ఆ (03 అ © 

అధిగోద్దీ_ గోష్ట్యాం=అధిగోల్టి 

అనమ._ అ|పతిషతీతి=- ఆపఘ 
9 © అ 

భావము : 

ఓయి నాస్తికా! కొంచెము కాలము ఓపిక పట్టును. ఇం దాడిదేవసభ 

యందు పతికూలవాదమును గావించుచున్న దుష్టుడవై న నీయొక్క. కంఠమును 

పెదవులను బలవంతముగా మాట్టాడనీయక కుంటుపరచగలను. 1961 

య 

ల్ వేదై స్తద్వైషిభి స్తద్వకతి సి సిరం మతళశ తే రి కృత౦, 

పరం కసే పరం వాచా లోకం లోకాయత త్యజేత్. 97 

ప.వి. వేదై:- తద్ద్యేషిభిః- తద్వత్ - సిరం- మతశతై ౩- కృతం- పరం. కః. 

తే_ పరం. వాచా- లోకం. లోకాయత. త్యజేత్. 

అర్థము : లోకాయత-లోక = లోకములయందు, ఆయత==సుఖసాధ్యముగా 

నుండుటచే విస్తరించిన మ'ముగల యోనా స్తికా! లేదా,లోక =లోక ముల 

యందు, ఆయత=నిర్భంధము లేనట్టి యనగా స్వేచ్చాచారముగల 
యోనా స్తికా | వేదై == వేదములచే ఆనగా వేదములచే చెప్పబడిన, 

తద్ద్వేషిభిః== ఆ వేదమ లను ద్వేషించు బౌద్ధులు మున్నగు వారిచేతను, 
తద్యత్ =ఆ విధముగనే వేదతుల్యములై న ఇతర సిద్ధానములతో గూడిన 
వియునై న, మతశతె ః= పెక్కు మతములచే, స్థిరం స్థిర మైనదిగా, 

కృతం=చేయబడిన, పరం లోకం == స్యర్లాదిరూపమైన పరలోకమును, 
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పరం=ా కేవలము, తే=ానీయొక్క., వాచా=ా మాటచే అనగా ననర్థక 

వచనముచే, క౩==ఎవ్యడు, త్యజేత్ -విడుచును., ఎవ్యడును విడువడు. 

నాస్తికులైన మీ సంఖ్య చాలా తక్కువ. కాబట్టి మీ వచనములు |పమాణ 
ములు కావు. చాలామంది ఆచరించిన మతమే [పమాణమైనదని 

యర్థము. 

మతోళతై 3... మతానాం శతాని = మతశతాని, తెః=మతశతే 8. 

లోకాయత _లో కేష ఆయతం(మతం)యస్య సః=- లోకాయతః.తస్య == 

సంబుద్ధిః= హేలోకాయత లేదా.న యతః = అయతః, లోకేషు అయత: 

లోకాయత ః,తస్య సంబుద్ధిః=- హె లోకాయత ! 

భావము : 

ఓయి లోకాయతా ! వేదములయందు జెప్పబడినవియు, వేదములను 

ద్వేషించు బౌద్దాదులకు సంబంధించినవియు, తదితరులకు సంబంధించినవియు 

నగు పెక్కు మతములచే స్థాపించబడిన పరలోకమును న్మీపలాపములను విని 

యెవడు వదిలి పెట్టగ లడు? అనగా నెవ్వడును వదిలి పెట్టడు. పెక్టుజను లాదరించిన 

మతమే పామాణికముకాని కొద్దిమంది సమ్మతిగలిగిన నీమతము నెవ్వడు నమ్మ 
గలడు? 19/1 

వో అసజ్తానాల్బ భూయిషపానవె మత్య మేత్య యం, 
గా జ్జ © ధి 

లోకం (పయాసి పనానం పరలోకే న తం కుతః? 98 
© 

ప. వి. అసక్ఞానాల్ప [ల భూయిష్ణపాన్ధవై మత్యమ్- ఏత్య-యం -లోకం-_పయాసి- 

పన్ధానం-పరలో కే_న_తం_కతః 2 

ఆర్థము : అసజ్ఞానాల్ప ! అసజ్ఞాన = అస ద్విషయకమగు జ్ఞానముచే ననగా సత్య 

దూరమగు విషయమును [గహించెడి బుద్ధిచే, అల్ప! వ=ానీచుడా !ల్రోకే= 
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ఈ లోకమునందు, భూయిస్టపాన్ట వై మత్యం;భూయివ్ట =అధికులై న,పాన్ట = 

పరలోకయా తికులయొక్క_, వై మత్యం =ా (తోవను గూర్చిన విషయమున 

విరోధమును, ఎత్య=-పొంది, యనగా నందజికిని సమ్మతమైన (తోవను 

వదలి పెట్టి యం==ఏ, పన్గానం=ాదుష్టమెన మార్గమును, పయాసి= 

వెళ్ళుదువో,తం =ఆదుష్టమైనమార్గ మును,పరలో కే = పరలోక మునందును, 

కుతః=ఎందువలన,న పయాసి?= అనుసరించి వెళ్ళవు.ఇహలోకమందు 

పెక్కం డు పోయెడు మార్గమును వదలి పెట్టి యల్పసంఖ్యాకుల కధిమత 

మైన మార్గమును. బట్టినపుడు, పరలోక మందును. నక్రై చేయుము. 

ఆ విధముగా చేసి దానిఫలము ననుభవింపగలవని యర్థము, 

అనజ్జొనాల్బ-న సత్ ==అసత్, అసతః జ్ఞానం==ఆసజ్ఞానం, ఆసజ్ఞానేన 
రో ! cy Sy 

ఆల్బః=ఆసజ్ఞానాల్స్పః,తస్య సమ్బుద్దిః == హే అసజ్ఞానాల్ప, 
జా. అ 

తూయివవొానవా మత్కొం - పథి గచ్చ సీత్రిడాపానాః, విమతస్య భావః 
9 @c 2 థి 

వె మత్యం, భూయిష్టాశ్చ తే పాన్థాళ్చ=-భూయిష్టపాన్థాః, భూయిష్ట 

పొనానాం వె మత్యం = భూయిష్టపొన వె మత్యం, తత్ -=భూయిషపాన 
థి కు © ® ౪ అ థి 

వె మత్యం. 

వరలోకో-పరళ్చాసా లోక క్చ==-పరలోక ః, తస్మిన్ =పరలో కే, 

భావము : 

ఆసత్య విషయములనే గోచరించుకొనెడి జ్ఞానముచే క్షు దభావములు గల 
యోనా సికా |! ఈలోకమునందు పెక గ్రాండు జను లాదరించెడి మార్గమును వదలి 

యే చుష్టమార్గమును సీన్స అనుసరింతువో పరలోకమునందును నట్టి మార్గ్లమునే 

సీవేల యనుసరింపవు? అట్టు దుష్ట మార్గమును బరలోకమునం దమసరించి దానికి 

దగిన శిక్ష ననుభవింప(గలవని యాశయము. లేదా,ఆసజ్ఞానాల్ప భూయిష్ట యను 
జః 

పాఠము యొక్క స్థానమునందు “సమజ్ఞానాల్పభూయిష్ష'' పాఠమును జెప్పు 

కొనినచో, లేదా ఒక్కయూరినిగూర్చి, ఒక్క విషయమును గూర్చి సమానమగు 

21) 
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జ్ఞానము గలవారిలో నల్పసంఖ్యాకులగు బాటసారులును నధికసంక్యాకులగు బాట 

సారులును జెప్పెడి విషయములు విరుద్ధములై, సరిపడకపోయినచో నధిక సంఖ్యా 

కులు జెప్పెడి విషయమునే వినెదవుగదా? కాశికి దోవ నడిగినపుడు అయిదారుగురు 

ఎడమ వై పును, నేబదిమంది కుడివై పును( జూపినపుడు, పెక్కం[డు జూపిన 

కుడివై పునకే నడువవలయునుగడా! నష్టే పరలోక విషయమునందు నల్పసంఖ్యా 
కుల యభి[ప్రాయమును వీడి యధిక సంఖ్యాకుల యభిిపాయమునే పాటించుట 

న్యాయ్యముగదా! కాన బహువాడిసమ్మతమైన పరలోక మను ధర్మమును నీవు 
వ్యతిరేకించుట పాడిగాదు. కావున “బహూనాం వచనం గ్రాహ్యం” అను న్యాయము 

ననుసరించి నీవు పరలోకాదుల నవశ్య మంగీకరింపక తప్పదని యాశయము. 

““తర్కా [పతిష్టయా” ఇత్యాదిక్లోక ముల చే నాస్తికుడు గావించిన వాదమున కిది 

సమాధానము. ॥96॥ 

శ్లో, స్వక న్యా మన్యసా త్క- రుం విశ్వానుమతిద్భశ్వనః, 

లోకే పరత్ర లోకస్య కస్య న స్యాత్ దృఢం మనః. 99 

ప. వి. స్వక న్యామ్- అన్యసాత్క_ ర్తుం - విశ్వానుమతిదృశ్వనః - లోకే = పర (త- 

లోక స్య-క స్య-న-స్యాత్ -దృఢం- మనః. 

అర్థము : స్వకన్యాం=తన పుతికను, అన్యసాత్క_- రుం == మజీయొకని కిచ్చు 

టకు, విశ్వానుమతిదృశ్వనః = విశ్వ =- అందతియొక్క_, ఆనుమతి= 

అనుజ్ఞను, దృశ్వనః=ఊచూచుచున్న యనగా కోరుచున్నట్టి, కస్య మై 

ఏ,లోక స్య=మనుజునకు, మనః = మనస్సు, పరత్ర లోకే=- పరలోక విషయ 

మునందు, దృఢం=ాగట్టినమ్మక ముకలదిగా, న స్యాత్ =కాదు, తప్పక 

యగునని యర్థము. 

న్వాతన్యావ్ - స్వస్య కన్యాడాస్యక న్యా, తాం= స్యకన్యాం. 

అన్యా నాతి దుం = అన్యస్య అధీనా =అన్యసాత్, అన్యసాత్ కర్తుం= 

ఆన్యసాత్క రుం. 
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బిశ్నాంయబముతిద్భ ళం సః ల విశ్వస్య అనుమతిః = విశ్వానుమతిః, విళ్వాను 

మతిం పశ్యతీతి==విశ్వానుమతిదృశ్వా, తస్య = విశ్వానుమతిదృశ్వన:ః. 

భావము : 

పురుషుడు తన పుత్రికను మరియొకని కిచ్చుటలో సర్వలోక సమ్మతి 

న పేకించుచున్నాడు. “బాహ్మే వివాహే ఆహూయ దీయతే శ క్యలజ్కృతా, 

తజ్జః పునా త్యుభయతః పురుషా నేకవింశతిమ్. [తీణ్యాహు రతిదానాని కన్యా 

పృథ్వ సరస్వతీ” యని కన్యాదాత, సకలళాస్త్రముల సమ్మతిని గోరును. యథా 

శక్తిగా నలజ్కరింపబడిన కన్యను దానముచేయుట (బాహ్మవివాహము. ఈ|బాహ్మ 

వివాహమునొందిన వధూవరులకు. గల్గిన పుతుడు తేల్లిదం|డులపార్భ్యములలో 

నిరువదితరములవారిని బవితపజచును,. లోకమున భూదానము, కన్యాదానము, 

విద్యాదాన మను నీమూడును నన్నిదానములను మించినదానములుగా చెప్పబడు 

చున్నవి. ఈ విధముగా పరిశీలించి, కన్యాదానము చేయుపద్ధతి చిరకాలముగా 

ననువ ర్తించుచున్నది గదా! కాన నిట్లు కన్యాదానము చేయువానికి పరలోకమందు 

గట్టివిశ్వాసముండునుకదా! అట్టు కానిచో నతడు తన పుతికను మజియొకని 

కీయక తాను పరిణయమాడవచ్చును కదా! కాని తన ప్పుతికను( దాను పరిణయ 

మాడుట సృష్టిలోనే లేదుగదా! కాన నిందువలన నాతని పరలోక విశ్వాసము 

అచ్చటి నరక భీతి మున్నగునవి సిద్ధించుచున్నవి గదా! కాన నందణు నాదరించుట 
వలన పరలోకాదు లంగీకరింపక తప్పదని యాశయము. eer 

లో కస్మిన్నపి మతే సత్యే హాతా; సర్యమతత్య జః, 

తద్భృష్ట్యా వ్యర్థ తామా(్ర మనర్హస్తు న ధర్మజ:ః, 100 

ప.వి. కస్మిన్ -అపి - నులతే. సత్యే. హతాః యు సర్వమత త్యజః - త ద్భృష్ట్యా=వ్యర్థతా 

మాతమ్-అనర్థ ః-తు -న=ధర్మజః. 

అర్థముః- కస్మిన్నపి== ఆ సికమతములలో నేదై నను, మతె-కన్యాదానాదిరూవ 

మగు పరలోకసాధనమైన ధర్మము, సత్యే సతి=-సత్యమెనచో, ననగా. 

పమాణముగా నంగీక రింపబడినచో, సర్వమత త్యజః =అన్నిమత ములలో 
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కొన్నింటికి విరోధ ముండుటవలన, నా యన్నిమతములను వదలుకొనిన 

(నా స్తికాఃమానా స్తికులు), హతాః == నష్షలె అనగా పరలోకమునుండి 

(భష్షులె, స్ఫుః=ఉందురు, ఒకవేళ పరలోకమే యున్నచో నా స్తీకులై న 

మీ రేమతమును నొప్పుకొననందువలన నట్టి పరలోకసుఖానుభవమును( 
బొందలేక వంచితు లయ్యెద రని యర్థము, తద్దృష్ట్యా నకలములగు 

ఆ స్రీక మతములు అ|పమాణములనెడి దృష్టితో, వ్యర్థతామా[తం మా 

యాగాదులయొక్క యాచరణకు ఫలరాహిత్యము మా(తమే యేర్పడును. 

ధర్మజః == అట్టనుష్టింపబడిన యాగములు మున్నగు ధర్మములచే 

నేర్పడిన, ఆనర్ధస్తు== అనర్థమో యనగా అనిష్టమో, న=-లేదు. 

సమాసములు : 

నర్వంమతత్ళో జః - సర్వాణి చ తాని మతాని చ =-సర్యమతాని, సర్వ - 

మతాని త్యజ స్తితి=ాసర్వమతతకజః . 

న్ జం రా rr లు కొద్ద సలా - తస్య దృష్టిఃజతద్భృష్టి, తయా =తద్దృష్ట్యా. 
వ్యర్థ తామా (తోం = విగత: అర్థ: యస్మాత్ సః=ావ్యర్థః, వ్యర్థ స్య 

భావః=ావ్యర్థతా, వ్యర్థ త్ర వడావ్యర్థతామా[తం. 

ఆనర్ _ న అరక=౭౭అనర;:. 
ణి ® థి 

ధర్య జః = ధర్మాత్ జాయత ఇతి=-ధర్మజః. 

భావము ; 

పరలోకమే లేనందువలన పరలోకము నుద్దేశించి యాగాదిధర్మ ముల 

ననుష్టించుట లేనందువలన నాస్తికులకు సుఖము దక్కినది. ఆ స్తికులకో, 

యాసుఖముగూడ దక్కదు. పరలోకవిషయముతో సందేహము గూడినది. 

కాన సందిగ్ధమైన ఫలము నుద్దేశించి యాగాద్యనుష్టానమునకు కేవలము 

పరి_శ్రమయే ఫలమగుచున్నదని నాస్తికుడు శంకింపగా, సమాధాన మొసంగు 
చున్నారు. ఆ స్తికమతముఐమధ్య ఏదియో యొకటి (సమాణముగా నంగీకరింప 
బడినచో పరస్పరవిరోధము లుండుటవలన ఆ సికమతము లేవియు [ప్రమాణములు 

షౌ 

కావని యామతము లన్నింటిని పరిత్యజించిన నా స్తికులు నష్టపడుచున్నారు. 
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ఒకవేళ పరలోకమే యున్నచో నది నాస్తికులకు లభ్యము కాదు. ఏలయనగా 

వారు పరలోకమే లేదని నిశృయముతో ఆ స్తిక మత ములను విడనాడిరి. అందు 

వలన వారికి పరలోకసుఖపాపి లేనందువలన వారు వంచితులు కావలసి 

యున్నది. ఒకవేళ పరలోకమే లేనిచో ఆ సికులకుమా[ తము యాగానుష్టానాదులు 

వ్యర్థము లగునేకాని మరియొక యనిష్ట మేమియ నేర్పడదుగదా? ఏలయనగా 

పరలోక మున్నదను విక్యాసముతో డను (పామాణ్యబుద్ధితో డను కర్మానుష్టానమును 

ఆ స్రికులు గావించిరి. ఒకవేళ లేనిచో కర్మానుష్టానముచే ననిష్ట మేర్పడదు. కాని 

ఫలరాహిత్యమే యేర్పడును. ఒకవేళ పరలోక మున్నచో దానిని బొందగల యవ 

కాశము ఆ సికున కుండుటవలన, నతని కేవిధమగు ననిష్టము సంభ వింపదు. 

కాని నాస్తికునకు పరలోక|పా ప్రీ లేక పోవుటవలన పరలోక | భంశ రూపమగు 

ననిష్ట మేర్పడును. ఏలయనగా నతడు పరలోక సాధనములగు కర్మల ననుష్టిం 

పడుగదా! ఇదియు నొకపక్షము నవలంబించి చెప్పుటయే కాని వస్తుస్థితిలో "పర 

లోకసుఖములు [పామాణిక ములుగాన ఆ స్తికులమత మే యనుసర ణీయమని 

యాశయము. ॥100॥ 

టై. క్యాపి సరః రవై మత్యాత్ పొతిత్యా దన్యథా క్వచిత్ ,. 

స్థాతవ్యం (శౌత ఏవ స్యా ద్దర్మే 'శేషేఒపి తత్క్యూతే. 101 

ప.వి. క్య. అపి - సర్వైః - అవై మత్యాత్ - పాతిత్యాత్ - అన్యథా-క్వచిత్ = 

స్థాతవ్యం-(శౌతే-ఏవ- స్యాత్ - ధర్మే - శే షే. అపి -తత్కృతే. 

అర్థము: క్యాపీ=ాఎచ్చటనై నను అనగా ఆహింసయందును కన్యాదానాది విషయ 

మందును తదితరములగు కర్మలయంమను అనగా నిట్టి వైదిక కర్మాను 

షాన విషయమునందును, అవై మత్యాత్ =ఐకమత్య ముండుటవలన, 

తథా==ఆ విధముగనే, క్వచిత్ కొన్ని విషయములందు, అన్యథా = 

మరియొక విధముగా, నైకమత్యము లేకపోయినను, పాతిత్యాత్ == 
వేద విహితములగు కర్మల నాచరింపక పోవుటవలనను, వేదనిషిద్ధములగు 

కర్మల నాచరించుటవలనను పాపభీతిచే, శేషేఒపివానిత్య నై మి తిక ముల 

కంటె భిన్న మైన జ్యోతిష్టోమాడికమందును లేదా వేదవిహితములకం టె 

భిన్నమైన స్మృతి విహితమగు ధర్మమునందును, తత్కతే = వేద 
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విహితమగు, (శ్రౌతే ఏవ ధర్మేవ్యాశౌత ధర్మమునందు ఆనగా వైదిక 
మతమునందు, సరై ్ యఃహనా స్తికులందరిచేతను, స్థాతవ్యం==ఉండవలసి 

యున్నది. అనగా నదియే [గహింపదగి యున్నది. అనగా వేదవిహిత 

ములగు అహింసాదులను తదితరములను మీరును అనుష్టించుట వలనను, 

వేదనిషిద్ధములగు మాతృగమనాదులను తదితరములను మీరును వర్ణిం 
చుటవలనను, నవ్విధముగనే [పతి స్మతులచే విధింపబడిన, తక్కిన 
విహిత నిషిద్ధములును [శౌతస్మా ర్రములుగా నుండుటవలననే వానిని 

గూడ మీరు ఆచరింపవలసి యుండును. అక్ర వేదవిహితములగు 

తక్కిన ధర్మములను( గూడ మీరు తప్పక యాచరింపవలసి యున్నదని 

యర్థము. 

బ్లా మత్యా ల్ _విరుద్ధం మతం యస్య సః==విమతః, విమతస్య భావః = 

వై మత్యం, తస్మాత్ == వై మఠ్యాత్ . 

వొతిత్యా త్ _పతితస్య భావః=పాతిత్యం, తస్మాత్ =పాతిత్యాత్. 

తత్ర కో -లేన కృతః తత్కతః, తస్మిన్ == తత్కుతే. 

భావము : 

నాస్తికుల కందరికిని యా స్తీకులతోబాటు వేదవిహితములగు అహింస 

యందు, కన్యాదానాదులయందును, నై కమత్య ముండును. ఆపే వేదనిషిద్ధము 

లగు మాతృగమనాదుల విషయమందును నైకమత్యము గలదు. కావున తక్కిన 

(శుతి స్మృతి విహితములును, నా శుతిస్మ బతి నిషిద్ధము నగు వానియందును 

ఆ సికులతో బాటు నా సికులకును నెకమత్య ముండవలసియున్నది. వేదవిహిత 

ములును, వేదనిషిద్ధములును నగు కొన్నిటియందు నుభయులకు నై కమత్య 
మున్న పుడు తక్కిన వేదవిహిత నిషిద్ధకత్మలయం దైకమత్యము లేకపోవుట 
సముచితము గాదు. వేదవిహితములును వేదనిషిద్ధములు నగు వానియం దెట్లో 

అలై స్మతిమూలకములగు విహితనిషిద్ధములయందును నజ వ్యవహరింప 

వలయును. తన్నిషిద్ధములై న కొన్ని కర్మల నాచరించినచో పాపభీతి యెట్లుండునో 
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మాతృగ మనాదులు చేయుటవలనను పాపభీతి యెట్లు గలదో, అట్రై తక్కిన 

నిషిద్ధాచరణమునందును నా స్తికునకును పాపభీతి యుండవలయునుగదా! అట్లు 
కానిచో నాస్తికు డేం మాతృగ మనాదులను చేయడు? కావుననే యాత నికిని 

నిషెద్దకర్యా చరణ ము చే పాపము కలుగునని భీతి యున్నదని [గహింపవచ్చును. 

కొవున వేదవిహితములును, వేదనిషిద్ధములును ఆగు కొన్ని కర్మలయం 

దైకమత్య మున్నపుడు ఆ దృష్టానముతోడనే తక్కిన వేదవిహిత నిషిద్ధ 

కర్మలయందు నెకమత్య ముండక తప్పదని యాశయము. ॥101॥ 

ల్లా. బభాణ వరుణః (క్రోధా దరుణః కరుణో జ్లితం, 

కిం న (ప్రచక్సాత్ పాషజ్దపాశ! పాళాత్ బిభేషి నః, 102 

ప.ఏ, బభాణ - వరుణః - |కోధాత్ - అరుణః - కరుణోజ్ఞి తం - కిం - న- 
(పచక్షూత్ - పాష జ్జపాళ- పాశాక్.బిభేషి_నః. 

అర్థము : అథ = పిదప, వరుణః = వరుణుడు, [కోధాత్ = కోపమువలన, 

అరుణఃవఎఖ్జినివాడై , కరుణొ జ్లితం యథావక రుణను వదలినట్టుగా, 

హే పావణ్ణపాశ ==ఓయి నీచుడై న దేవదూషకా! [పచండాత్ =తీ వమైన, 

నః = మాయొక్క, పాశాత్ =- పాథాయుధము నుండి, న బిభేషి కించ 

భయపడవా యేమి? 

కోదుబో జ్లి తం- కరుణా ఉబ్లి తా యస్మిన్ కర్మణి తద్యథా భవతి తథా = 
ap యి 

కరుణోట్లి తం, 

వొవజ్జపౌళ జః దుష్టః పావబ్దః — పాషణపాశః, తస్య సంబుద్ధిః మై 

హే పాషబ్దపాశ! 

భావము : 

తరువాత వరుణదేవుడు కోపముతో నెజ్టిబారిన ముఖము గలవాడై కఠిన 

ముగా నా స్తికుని “రీయీ! నీచుడై న వేదదూవకా! మిక్కిలి త్మీవమైన 'నా పాళా 
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యుధమువలన భయపడవా యేమి? నీచుడవై న నీయొక్క. వాదములను మాను 

కొను' మని యాశయము. 11021 

ల్లా, మానవాశ క్యనిర్మాణా కూర్మాద్యజ్కబిలా నీలా, 

న [శదాపయతే ముగా సీర్లికాధ్వని వః కథమ్. 108 
ధి ధి ౨ధథి 

ప.వి. మానవాశక్యనిర్మాణా- కూర్మాద్యజ్కబిలా - శిలా- నం, గ్రద్ధాపయతే.. 

ముగ్గాః- తీర్థికాధ్వని- వః. కధంి? 

ఆర్థము హే ముగ్గాః = ఓమూఢులై న నా స్తికులారా! మానవాశక్యనిర్మాణా, 

మానవ == మనుష్యులకు, అశక్య == నిర్మింపసా ధ్యముకాని, నిర్మాణా=2 

నిర్మాణము గలిగిన, కూర్మాద్యజ్క_బిలా = కూర్మ కూర్మావతార 

మందును, వరాహాద్యవతారములందు నున్న శ్రీ మహావిష్ణువుయొక్క- 

అజ్స=చిహ్నముల వంటి, బిలా=ారం[ధములు గలిగిన, శిలాzైాకాలి 

[గామపుశిల అనగా గండకీనదియం దుద్భవించిన శాలి గామపు నిల, 

పః=మిమ్ములను; తీర్థికాధ్వనీ== వై దిక మార్గమునందు,. కథం=ావట్టు, 

(శద్ధాపయతే == విశ్వాసమును గల్లింపదు? శాస్తో? క్రములై న దేవతా 
చిహ్నములతో ( గూడిన. కాల గామశిలలు తప్పక మ్సీక్సు నమ్మకమును 

గలిగింపగలవని యర్థము, 

మానవాళ్ కృ నిర్యాణాఎన శకరం=ా ఆశక్యం, మానవానాం ఆశ క్యంవ= 

మానవాశక్యం, మానవాళక్యం నిర్మాణం యస్యాస్సా = మానవాశక్య 

నిర్మాణా. 

వార్యాద్యూజ్య్భబీలా _ కూర్మః ఆది? యేషాం తే == కూర్మాదయః, 

కూర్మాదీనాం అజ్కఃకూర్మాద్యజ్క:, కూర్మాద్యజ్క:ః బిలం యస్యా. 

సా=ా కూర్మాద్యజ్క-బిలా. 

తీరి కాద్ధూ నిం తీర్థికానాం అధ్యా = తీర్థికాధ్వా, తస్మిన్ =కీర్థికాధ్వని. 
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భావము ': 

కి మూఢులారా! వై దికులు తమ తమ యిండ్లలో దేవతార్చనా పీఠముల 

యందు పంచాయతన పూజలు చేయుదురు. ఆ పంచాయతన పూజ శివునిమధ్య 

నుంచినచో శివపంచాయతన మనియు, విష్ణువును మధ్య నుంచినచో విష్ణుపంచా- 

యతన మనియు చెప్పబడు చుండును. ఈ పంచాయతనమం దుంచబడు దేవతలు 

శాలి గామశిలారూపమున నుందురు. ఈ శాలి గామశిలలు నేపాలదేశ మున (బవ 

హించు గండకీ నదియందు లభించును. ఈ శిలలోని చ [కాకారపు రం ధములు 

కూర్మ వరాహాద్యాకారములతో గూడియుండును. దానిని బట్టి యా యాదేవతల 

పేర్లతో నవి (పసిద్ధి నొందియుండును. ఈ శాలిగ్గామశిలలను శిష్టుల సం; పదాయము 

ననుసరించి తెలియనగును. |పకృతము ముఖ్యవిషయ మేమనగా గండకీనది 
యందు బుట్టి |బవాహవేగముతో దొరలి వచ్చెడి ఈ శిలలయందు కూర్మవరాహా 
ద్యాకారములతో గూడిన చక్రాకారపు బిలచిహ్నము లెభ్రేర్పడినవి? దీనిని మాన 
వులు నిర్మిఐపలేరు గదా! కాన నివి దె వమహిమచేతనే యేర్పడియండ 

వలయును. కావున నిట్టిశిలలే మీకు వై దికమార్గమందు విశ్వాసమును. దప్పక 
గల్లింపగ లవని యాశయను. ॥10కి॥ 

శో శత క్రతూరుజాద్యాఖ్యా విఖ్యాతి ర్నా స్తికాః కథం: 

గ్రుతివృ క్తాగ్గసంవాదై ర్న వశ్చమదబీకరత్, 104 

ప. వి. శత|క తూరుజాద్యాఖా్యవిభ్యాతిః - నా స్తికాః-కథం- | శుతివృత్తా నసంవా దెః 

=ఎన-వః-చమదచీకరత్ , 

అర్థము:- హే నాస్తికాః =ఓయి పరలోకములేదని వాదించెడి మూఢులారా! శత 

[క తూరు జాద్యాథ్యావిఖ్యాతిః, శత కతు = నూరుయాగములు జేసిన 

యింద్రుడు, ఊరుజ= శ్రీ మహావిష్టువుయొ కతొడయందు బుట్టిన వైశ్యుడు, 

ఆది=మొదలుణా గల్గిన (బాహ్మణాదివర్షములయొక్క, ఆఖ్యా= పేర్ల 
a ణ (స) 

యొక, విక్యాతిః == |పసిద్ధి, శుతివృతా న్రసంవాదె 8, | శుతి== వేదముల 

యందలి, వృతా న్ర=- సమాచారములతోటి, సంవాదై 8=-కలయికలచే, 

ననగా వేదములయందలి “శతాశ్వ మేధకారీ ఇందో భవతి?” “బాహ్మ 
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జో౭స్యముఖ మాసీక్'' అను వచనముతో సంవాదమునొంది యుండుట 
వలన, వః=మీకు, న చమదచీకరత్ =ఆ శ్చర్యము గల్గింపదా? వేదముల 

యందు జెప్పబడిన శత కతుత్వము బ్రాహ్మ ణాదివర్ణ ముల వ్యవహార ములు, 

లోక వ్యవహారములతో సరిపడుటవలన వేదము నేల మీరు [ప్రమాణము 

లని చెప్పరు? 

ఆ (5 తూడ వొద్యా ఫ్యా ఎథఖ్యాతిః _ శతం |కతవః యస్య సక=శత 

[కతుః, ఊరుభ్యాం జాయత జతి == ఊరుజః, శత [క తుశ్చ ఊ రుజక్చ = 

శత క్రతూరుజొ, శతక్రతూరుజౌ ఆదీ యేషాం తే == శతకతూరు 

జాదయః, శత[కతూరుజాదినాం ఆఖ్యాః = శత కతూరుజాద్యాఖ్యాః, 

శత|కతూరు జాద్యాఖ్యానాం విథ్యాతిః శత |కతూరు జాద్యాఖ్యావిక్యాతిః. 

(బతివృత్తా న్రనంవాద్దా & - [శుతిషు వృతానాః=|శుతివృ తానాః, (కుతి 

వృతా న్తెః సంవాడాః == శుతివృతా నసంవాదాః, తై 8== 1శుతివృత్తాన్త 

సఆవాదై ;. 

భావము : 

రీ నా స్తికులారా! ఇం దుడు నూరు యాగములను చేసినవాడు. వై శ్యుడు 

(శ్రీ మహావిష్టువుయొక్క_ తొడలనుండి జన్మించినవాడు. |బాహ్మణుడు ఆ విష్ణువు 
యొక. ముఖమునుండి జన్మించినవాడు, ఇవి మున్నగునవి వేదములయందు 
జెప్పబడినవి. ఇవి లోకవ్యవహారమునకును సరిపోయి యున్నవి. కాన లోక 

విషయములన్నియు వై దికవిషయములతో నేకీభవించినవి. కాన మీరు వేదములు 
(పమాణములు కావని చెప్పుట సముచితము గాదు. ॥104॥ 

లో తత్తజ్ఞనకృతా వేశాన్ గయా శ్రాద్దాదియాచినః, : 

భూతా ననుభవనోఒపి కథం శదత న శ్రుతీ 8. 105 
కూ ఇథి 

ప. వి. త తజ్ఞనకృతా వేళాన్- గయా [శాద్ధాదియాచినః-భూతాన్ - అనుభవ న్హః- 

అపి -కథం_|శగ్ధత న వతీః, 
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అర్థము :- త త్రజ్ఞనకృ్ళతావేశాన్ త త్రజ్ఞన==- ఆయా జనులయందు, కృత = 

చేయబడిన, ఆవేశాన్ =పూనికగలిగిన అనగా దేనినై నను యాచించుటకు 

నొకరియందు. బూనినటువంటి, గయా. శాద్ధాదియాచినః =తమ కేర్పడిన 

_పీతత్యము దొలగుటక చేయవలసిన కర్మలను యాచించునట్టి, 

భూతాన్ == (పేతములను, అనుభవనో౭ పి=ా|పత్యక్షముగా చూచు 

చున్నను, శుతీః= వేదములను, కథం=ఎట్టు, న (శ ధ్ధత్ర=నమ్మరు. 

త త్తడ్చి నర్భ తావేశాల్ _ లేచలేచ జనాశ్చ=త త్త జనాః, త త్రజ్ఞనేష ' 

కృతః ఆవేళః యెః తే=ాత తజ్ఞనకృతావేశాః, తాన్ =ల త జనకృతావే 
శ జాని రై నము 

శాన్. 

గయో (గ్రాద్ధాదియోబిన 8 - గయాయాం (శాద్దాని — గ య్య్మాశాద్ధాని, 

గయ్యాశాద్ధాని ఆదిః యేషాం తానిజ=గ య్మాశాద్దాదీని, గయా శాద్ధాదీని 

యాచ న్లీతి=ాగయా శ్రాద్ధాదియాచినః. 

భావము : 

వేదములు ముమ్మాటికి [పమాణములే. ఏలయనగా చనిపోయినవారికి 

కర్మాదిలోపములచే | పేతత్వము తొలగదు. అట్టు | పేతత్వము తొలగనివారికి 

లోకములు లేవు. కాన వారు జీవించియన్న జనుల పె నావేశించి తమకు( 

బేతత్వము తొలగి సద్గతి వచ్చుటకై గయా శ్రాద్ధాదులను జేయుడని యాచిం 

తురు. ఇటువంటి విషయములు నా స్తికులై న మీకును (పత్యక్షములే. కాన దీని 

ననుసరించి వేదనములయొక్క_ [పామాణ్యము నేల మీరు నమ్మరు ? తప్పక 

నమ్మవలసిన విషయము. ॥105॥ 

శ్లో, నామ్మభమా ద్యమం నీతా నథ స్వతను మాగతాన్, 

సంవాదవాదినో జీవాన్ వీక్ష్య మా త్యజత (కుతీ, 106 

ప, వి. నామ[భమాత్. యమం- నీతాన్- ఆథ- స్యతనుం-ఆగతాన్ - సంవాద. 

వాదినః-జీవాన్ =వీక్ష్య-మా-త్యజత -శులీః, 
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అర్థము :- (కించ==మరియు) నామ భమాత్ = పేరునందలి పోలికవలని [భమ 

వలన, యమం==యమధర్శ్మరాజును, నీతాన్ = పొందింపబడిన, అఆథ=ా 

(థాంతితొలగిన పిదప, స్యతనుం == తమ శరీరమును, ఆగతాన్=ా 

పొందిన, సంవాదవాదినఃవవేదో కవిషయములతో సరిపడునట్లు యమ 

లోక విషయములను జెప్పునట్టి, బీవాన్ = == పాణులను, ' వీక్ష్యాచూ 

[శుతీః==వేదములను, మా త్యజతవవదలకుడు. కావున నిట్టి యుదా 

హరణములలే పరలోక విశ్వాసమును, వేదములయందు విశ్వాసమును 

నుంచుట సముచితము, 

నొమ (భీమా క్ .నామసు (భమః == నామ్మభమః, తస్మాత్ == నామ 

[భమాత్, 

న్వ్వళనుం-స్వస్య తనుఃజ స్వతనుః, తాం==స్యతనుం. 

నంనొద్ వొ దిన. సంవాదం వద సీతి = సంవాదవాదినః, తాన్ = 

సంవాదవాదిన?. 

భావము : 

మజియు యమదూతలు యముని యాదేశము ననుసరించి భూలోక ము 

లోని జీవులను గొనిపోవుచుందురు. ఒకప్పుడు ఒకనిని. దెమ్మని పంపినపుడు 
పేరొక్కటిగా నున్నచో మరియొకనిని | భాంతితో గొనిపోవుట సంభవింపవచ్చును, 
అపుడు యము డాపొరబాటును |గహించి యావిధముగా దెచ్చిన జీవుని మలల 

భూలోకమునకు. |దిప్పి పంపించి నిజమైన జీవుని తెప్పించుకొనును. అట్టు యమ 

లోకము నుండి తిరిగి వచ్చి (బతికిన జీవులు చెప్పెడి విషయములు వేదోక్తము 
లగు యమళలోకాది విషయములకు సరిపోవుచున్నవి. కాన నిట్టి జీవులను( గాంచి. 

వేదములయందున్ను పరలోకమందును విశ్వాసముంచుట యు కము. ulO8n 

AE సంరమె ర్షమృజై (త్రాదే _స్సృభ్యమానా దృలా ద్వలన్ , 

మూర్హ్ని బద్దాంజలి ర్దవా నథైవం కళ్ళి దూచివాన్, 107 
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ప.వి. సంరమ్మైః-జమృ జై తాదేః- స్తభ్యమానాత్ -బలాత్- వలన్ -మూర్ధ్ని-బద్దాం 

జలిః- దేవాన్ -అథ-ఏవం-కశ్చిత్ - ఊచివాన్ . 

అర్థము:- అధే == వరుణుడు మాట్లాడిన పిదప, జమృ జై తాదే* == జమ్బాసురుని 

జయించిన యిందుడు మున్నగు దేవతలయొక్క, సంర మ్భైః= డోధ 

ములచే, స్తభ్యమానాత్ == ముందు నడచుటకు |పతిబంధింప(బడిన, 

బలాత్ =క లిపురుషుని సెన్యమునుండి, వలన్ = వెలుపలికి వచ్చిన, 

కళ్చిత్=-ఒక దుష్టు(డు, మూర్ధ్ని =-తలయందు, బద్ధాంజలిస్సన్ =బద్ధ 

హక్ ట్టబడిన, ఆంజలిస్సన్ = చేతుల జోడింపు గలవాడై, దేవాన్ = 

ఇం దాదులను గూర్చి, ఏవం= చెప్పబోవు పకారముగా, ఊచివాన్ = 

పలికెను. 

జమ్ము జై (తాదోః-జంభం జయతీతి =- జంభజై |తః, జంభజై.| తః ఆది; 

యస్య సః == జమృజై తాదిః, తస్య = జంభజై (తాదేః, 

బద్దాంజులి౭-బద్ధః అంజలి యెన సః=బద్ధాంజలిః, 

భావము : 

వరుణదేవుడు మాట్లాడిన పిదప ఇం|దాదుల కోపముచే ముందు నడుచు 

టకు కాలాడని కలి సెన్యమునుండి వెలుపలికి వచ్చిన దుష్టు డొకడు తల పె 

చేతులను మోడ్చి దిగువ చెప్పబోవు (పకారముగా చెప్ప(దొడగను. nlOTu 

FA నాపరాది పరాదినో జనోఒయం నాకనాయకాః, 

కాలస్యాహం కలే ర్యసీ తచ్చాటుచటులాననః. 108 
యా 

ప. వి. న.అపరాదీ_పరారీనః-జనః ._ఆయం-=నాకనాయకాః = కాలస్య - అహం. 

కలేః-వన్టి-తచ్చాటుచటులాననః, 

అర్థము:- హే నాకనాయకాః | == స్వర్గమునకు నాయకులైన ఓ దేవతలారా ! 

అయం జనః ఈ జనమైన నేను, పరాధినః-పరతం తుడను, అతః 



రికి శ్రీహర్ష నైషధము 

ఇందువలన, నా౬పరాధీవాదోన్షిని గాను, కలేః కాలస్య = కలియుగాధి 

షానదేవతకు, తచ్చాటు చటులాననః, తత్ ఆ కలిపురుషనికి, చాటు 

== (పియవచనములచే, చటుల == చంచలమైన యనగా చపలమైన, 

ఆననః == నోరుగల వాడనైన, వన్టీ == స్తుతిపాఠకుడను, (ప్రభువు 
చిత్తమును రంజిల్ల జేయుటకై నేను వేదాదులను దూషించితిని కాని 
స్వయముగా నుద్దేశపూర్వకముగా దూషించలేదు. కాన నేను మీకు 

దండ్యుడను కానని యర్థము. 

అవరాధీ _అపరాధః అస్యా సీతిజాఅపరారీ. 
వరాభీ న. -పరస్య అధీన వాపరాదీన౩ః. 

నాశనాయకాొః. -నాకస్య నాయకాః=నాక్ నాయకాః. తేషాం సంబుద్ధిః = 

హే నాకనాయకాః. 

తచ్చాకము బటులానోనః = తస్య చాటూని == తచ్చాటూని, తచ్చాటుష 
చపలం ఆననం యస్య సః వాతచ్చాటు చటునాననః. 

భావము : 

ఓ స్వర్గ పాలకులారా ! ఆ కలిపురుషునకు నేను స్తుతిపాఠకుడ నగుట 

వలన పరాధీనుడను. కలియుగాధిదేవతయైన యాతనిని రంజింపజేయుటకై 
యాతనికి పియవచనమును చెప్పుటయందు నా నోటికి. జాపల్యము. భృత్యుడు 

| స్వామి చి తము ననుసరింపవలయును గదా! కాన నేను దోషిని గాను. అతనిని 

రంజింపంజేయుటకై వేదాదులను దూషించితిని గాని యుద్దేశ పూర్వక ముగా నేను 

వానిని జేయలేదు. : కాన నన్ను మీరు శమింపుడు. నన్ను శిక్షింపకుడు. 12108 

శో ఇతి తస్మిన్ వదత్యేవ దేవాః స్యనన మనిరం, య ద ద 
కలి మాకలయాజ్బు[కు ర్ల్వాపరం చాపరం పురః. 109 

ప. వి. ఇతి-తస్మిన్ -వదతి-ఏవ- దేవాః-స్యన్దన మందిరం - కలిం - ఆకలయాం 

ద[కుః-ద్వాపరం-చ-అపరం-పురః. 
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అర్థము : తస్మిన్ =-ఆ వంది, ఇతి =ఇట్లు, వదతి సత్యేవవచెప్పగనే, దేవాః= 

ఇం దాదులు, స్యందనమందిరం, స్యన్దన = రథమునే, మందిరం = 

గృహముగా గలిగిన, అనగా రథమధ్యము నందున్న, కలిం = కలి 

యుగాధి దేవతను, అపసరం==మటియొకడై న, ద్వాపరం చ = ద్వాపర 

యుగాధిదేవతను, పుగః= ఎదుట, ఆకలయాంచ[కుఃజాదర్శించిరి. 

న్య వ్రనమన్సిరోం -స్యన్లనః మనిరం యస్య సః= స్యననమనిరః, తం= 
2 డు (౫) 2 0 ౧ 

భావము : 

ఇవ్విధముగా కరియుగాది దేవతయొక్క వంది మాట్లాడగనే ఇం దాది 

దేవతలు రథమధ్యమందున్న కలియుగాధిదేవతను, _ద్వాపరయుగాధిదేవతను 

ఎదుట గాంచిరి. ॥109॥ 

శో సన్లద రోన్నమదీ9వః గ్రీబహుత్యకృతాద్భుతాకా, 

త _తత్సాపపరీత సాజా నాకీయాన్ నారకీవ సః 110 

ప. వి. సన్టదర్శ-ఉన్న మద్దివః - శ్రీబహుత్వకృతాద్భుతాన్ - త తత్సాపపరీతః_ 

తాన్ _నాకీయాన్ _నారకీ_ఇవ_సః. 

అర్థము: నారకీవ = నరకమందున్న జనమువలె, త త్తత్చాపపరీత౩, త తత్సాప=ా 

[బహ్మహత్య మున్నగు వివిధ పాపములతో,  పరీతః = చుట్టబడిన, 

సః=-ఆ కలి, (శ్రీబహుత్వకృతాద్భుతాన్ , శ్రీబహుత్వ == సౌందర్యాతి 

శయముచే, కృతవాకల్షింపబడిన, అద్భుతాన్ =-ఆ శ్చర్యముగలిన, 
౧ ౧ 

నాకీయాన్ =స్యర్గవాసులగు, తానీ =— ఇం దాదులను, ఉన్న మద్దీ)వః= 

నిక , బెట్టిన మెడగలవాడై, సందదర్శ=-చూచెను, 



శీన్భమద్గీ వః _ ఉన్నమన్తీ గీవా యస్య సః== ఉన్నమద్గ్రవ:. 
(బ్రీబవుత్నక్యతాద్భుతాన్ _ శ్రీణాం బహుత్వం = శ్రీబహుత్యరం, 

శ్రీబహుత్వేన కృతం అద్భుతం యెసె నా శ్రీబహుళ్వకృతాద్భుతాః, 

తాన్ శ్రీబహుత్వకృతాద్భు తాన్ . 

నాశ్రీయాన్ = నాకస్య ఇమేడానాకియాః, తాన్ =-నాకీయాన్. 

నారోశీ_ నరకః అస్య ఆ స్తీతి=-నారకీ. 

భావము: 

నరకమందలి జనమువలె | బహ్మ హత్యాది వివిధ పాపములతో జుట్టబడిన 

యా కలి పురుషుడు సౌందర్యాతిశయముచే జనుల కాశ్చర్యము కలిగించుచున్న 

స్వర్శవాసులై న యా యిం|దాదులను జూచెను. ॥110! 

రో గురు వీడావలీఢ; (పొగభూ న్నమితమ సకః, 
లా నం. | 

స తిశజ్ము_రివా(కౌ న _సేజనై వ విడెజనః. 111 

ప. వి. గురు వీడావలీఢః-| పాక్ - ఆభూత్ _నమితమ స్తకః -సః-| తిశజ్కు-.: - ఇవ- 

ఆకా నః- తేజసా-ఏవ-బిడౌజసః. 

అర్థము: సండాజకలి పురుషుడు, (పాక్ 22 తొలుత, అనగా చూచిన వెంటనే, 

గురు[వీడావలీఢః, గురు==గొప్పదైన, |వీడా=సిగ్గుచే, అవలీఢ౩= 

గహింపబడినవాడై (పళ్చాత్ = వెనుక) విడెజసః =దేవేందునియొక ్క-, 

లేజ సెవ=-| పభావముచేతనే, ఆ;కా న్తస్సన్ =ఆ|క్రమింపబడి నవాడగుచు, 

నమితమ స్తకః==-వంచబడిన తలగలిగి న, తిశంకురివ=-స్యర్గమునుండి 

| తో యబడిన తిశంకుడను సూర్యవంశపు రాజువలె, నమితమ స్తక = 

పంచబడిన తల కలవాడుగా, అభూత=ా-ఆయెను. 

డడ (వీడావలీఢః = గుర్చి చ సా (ఏడా చ = గురు ఏడా, గురు 

(పడయా అవలీఢః= గురు ఏడా వలీఢః, 
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నోబితమ న్ర్లక౭ - నమితః మ సకః యస్య సః=ానమితమ స్తక ౩. 

వీడొవనం -_ బెబేష్టీతి = బిట్, బిట్ ఓజః యస్య సః = బిడెజాః, 

తస్య == బిడొెజసః. 

భావము : 

ఆ కలిపురుషుడు ఇం దాదులను జూడగనే తొలుత సిగ్గుతో గప్పబడిన 

వాడై పిదప నిందుని |పభావముచే నాతని | పభావము తిరస్కరింపంబడగా, 

ఇం|దుని ప్రభావముచే స్వర్గమునుండి భువికి. ద్రోయ(బడిన (తిశజ్కుడను సూర్య 
వంశపు రాజువలె వంచిన తలగలవాడుగా నాయెను. (తిశంకుడను ఇత్వ్యూకు 

వంశపు రాజు మొదట తన గురువగు వసిమ్మనిచే శపింపబడినవాడై చండాలు 

డాయెను. పిదప శరీరముతోనే స్వర్గమును బొందగోరి యజ్ఞమును( జేసెను. 

దీనికి విశ్యామితుని ఆచార్యుని. గావించుకొనెను. ఆ విళ్వామి తుని మంత 
బలముచే తన శరీరముతోనే స్వర్గమునకు వెళ్ళెను. కాని చండాలు( డగుటవలన 

స్వర్గమున నుండుట కరత లేక పోవుటచే నిందు. డతనిని తలకిందులుగా 

భూమిపై [తోయించె ననెడి మహాభారత కథ యిట ననుసంధేయము. ॥111॥ 

ళో విముఖాన్ (దప మప్యేనం జనజమ మివ ద్విజాన్, 
౧౧ చు స 

ఎష మత్తః సేలం తా నుపెత్య సమభాషత 112 

ప, వి. విముఖథాన్ -|దష్టుమ్-అపి-ఏనం -జనజ్ఞమమ్-ఇవ -ద్విజాన్ = ఏషః-మ త్తః- 

సహేలం.తాన్ -ఊపేత్య-సమభాషత. 

ఆర్ధ ము: జనజ్జమం = చండాలుని, (దష్టుమపి = చూచుటకును, విముఖాన్ = 

ఇచ్చ లేక ముఖమును తిప్పుకొనిన, _ ట్విజానివ = [బాహ్మణులవలె, 

ఏనం=ా ఈ కలిని, దష్టుమపి = చూచుటకును , విముఖాన్ =విముఖు 

లైన, తాన్ - ఆ యిం|దాదులను, మతః=మదించినవాడై న, ఏషః: 

ఈ కలిపురుషుడు, స హేలం=ానిర్హక్ష్యభావముతో, ఉ పేత్యవ=ాపొంది, 

సమభావత == సంభాషించెను. 

22) 



ఉన ద్రామం-జనం గచ్చతీతి== జనజ్వమః, తం=ాజనంగమం. 

భావము : 

చండాలుని చూచుటకు కోరికలేక ద్విజు లేవిధముగా ముఖములను! (దిప్పు 
కొందురో అర్ర యీ కలిపురుషని జూచుటకును కోరికలేని యిందాదులు 

అతని. జూడక తమ ముఖములను [తిప్తుకొనియుండగా మదాంధు(డగు నీకలి 

పురుషుడు నిర్హక్ష్యభావముతో వారియొద్దకు జేరి మాట్లాడసా గెను. 

శ్లో. స్వస్తి వాసోప్పతే తుభ్యం శిఖిన్నస్తి న ఖిన్నతా ! 
సఖే! కాల సుఖేనాసి? పాశహ స్త ముద స్తవ. 118 

ప. వి. స్వ స్తి_వాస్తోవ్బతే-తుభ్యం-_శిభిన్! -ఆ స్తి_న-ఖిన్నతా-సఖే-కాల-సుఖేన- 

ఆసి_పాశహ స్తంముదః-తవ. 

అర్థము: హే వాసోవృలే!=ఓ యింధదా! తుభ్యం=ానీకై , స్వ సి==శుభ మేనా? 

హే శిఖిన్ =ఓ యగ్నీ! ఖిన్నతా=ాకష్టము, నాస్తి=లేదుకదా? సఖే! = 
చెలికాడవై న, కాలడాయమా ! సుఖేనడాసుఖముతో, అసి=ాఉన్నావా * 

హే పాశవాస్త స !=పాఠశాయుధము హ స్తమందు గల ఓ వరుణా! తవ= 

సీకు, ముదఃమై సంతోవములేనా ? 

వాజోవ్చతే-వాసోః పతిః =వాస్తోష్పతిః, తస్య సంబుద్ధిః= హే వాసోవృతే! 

కీఖైన్ _శిఖా అస్య ఆ సే ఇతి శిఖీ. తస్య సంబుద్ధిః, చే శిఖిన్ ! 

వొళవా నంపాశః ప హస్తే యస్య స సజూాపాశహ స సః, తస్య సంబుద్ధిః= హే 

పాశహస | 

భావము: 

డ్ర్ యిం దా ' సీకు పభమేనా? ఓ యగ్నీ ' నీక కష్టము లేదు గదా? 

మితుడవైన ఓ యముడా! నీవు సుఖముగా నున్నావా? పాశధారివైన ఓ వరుణా! 

నీకు సంతోషములే యన్నవిగదా ? యని కలిపురుషుడు సంభాషించెను. 
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శో. స్వయంవరమహే భై మీ వరణాయ త్వరామహే, 

తదస్మా ననుమన్యధ్వ మధ్యనే తత్ర ధావినే. 114 

ప.వి. స్వయంవరమ హే-భై మీవరణాయ - త్వరామ హే-తత్ -అస్మాన్ - అను 

మన్యధ్వం= అధ్వనే-త త-ధావినే. 

అర్థము: హే దేవాః = ఓదేవతలారా! స్వయంవరమహే = తానుగా భర్తను 

వరించెడి యత్సవమునందు, భై మీవరణాయ =దమయ నిని వరించుటకు, 
త్వరామహే = తొందరపడుచున్నాము. తత్ -- అందువలన, త త=ాఆ 

స్వయంవరము జరుగు [పదేశమునకు, ధావినే== వెళ్ళుచున్న, అధ్వనేవ=ా 

[తో వకొణకు, అస్మాన్ =మమ్ములను, అనుమన్యధ్యం =అఆనుమతించుడు. 

న్య్యయంవరమహే _ స్వయం (వియతే అస్మి న్నితి = స్వయంనరః, 

స్వయంవర ఏవ మహః =స్వయంవరమహః,తస్మిన్ =స్వయంవరమ హే. 

బైతమీనరశాయ--భీమస్య అపత్యం న్రీ==భై మీ. భ్రైమ్యాః వరణం 
ఖై మీవరణం. త మ్మైెచబభై మీవరణాయ. 

భావము: 

&ఓ దేవతలారా ! స్వ్యయంవరమహోత్సవమున దమయ నిని వరించుటతై 
వెళ్ళుచున్నాము. అందువలన ఆ (ప్రదేశమునకు వెళ్ళితు మార్గమునకు మీ రను 
మళించుడు. 

శో తేఒవజ్ఞాయ త మస్యోచె  రహజా్మార మకారణమ్, 
గం మః 0 

ఊచిరేఒతిచిరే జె నం స్మిత్వా దృష్టముఖా మిథః. 110 
న రం 

ప.వి. తే- అవజ్ఞాయ--తం--అస్య-ఉచై ఎః అహంకారమ్._ ఊచిరే _ అతిచిరేణ = 

ఏనం-స్మిత్వా-దృష్టముఖాః- మిథః . 
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అర్థము: తే ఆ యిం[దాదులు, అస్య మాఈ కలియొక్క, తం=ముందు జెప్పిన, 

ఉ చ్చెః == మిక్కుట మైన, అకారణం = కారబములేని, ఆహజాా_ర ౦= 

గర్వమును, అవజ్ఞాయ=ాలెక్కి.పక , (కావుననే), ఆతిచి రేణ=మికి_లి 

యాలస్యముగా, మిథః= ఒండొరులు, దృష్టముఖాః=-మోమును( జూచు 

కొనినవారై, స్మిత్యా== నవ్య, ఏనం = ఈ కలిని గూర్చి, కొచిరే=ా 

పలికిరి. 

సమాసములు 4 

అకారోణం--అవిద్యమానం కారణం యస్య సః=ఆకారణః, తం=ా 

ఆకారణం. 

ద్భ్ష్ష ముఖాః-దృష్టం ముఖం యై స్తేజాదృష్టముఖాః. 

al 

భావము: 

ఆ యిం|దాదులు ఈ కలియొక్క ఆపూర్వపు మిక్కుటమగు నకొరణ మైన 

గర్వమును లెక్కింపలేదు. కావుననే యతనికి వెంటనే సమాధాన మీయక 

కొంత తడ వొనర్చి యనగా నీ మహాపాపి కెట్టు ఉత్తరమిత్తుమని యాలస్యము 

గావించి యొండొరుల మోమును. జూవి నవ్వుకొనిరి. అనగా నీమూఢులు స్వయం 

వరవార్త నెత్తుచున్నారే, అది యెపుడో గడిచిపోయినది కదా! యను తలంపుతో 

నవ్వుకొనిరి. తర్వాత నిట్లు చెప్ప(దొడగిరి. 

శో పున ర్వక్యసి మా మెవం కథ ముద్యక్యుసే ను సః, ౧ a 
సృష్టవాన్ పర మెష్టీ యం నై స్టిక్టబహ్మచారిణమ్. 116 

ప.వి. పునః-వక్యసి-మా-మా-ఏవం-కథమ్- ఉద్వక్ష్య సే-ను-సః-సృష్టవాన్ - 
పరమెష్టీ.యం-నై స్టిక బహ్మచారిణమ్. 

అర్థము: (హె కలే! =ఓ కలీ!) పునః=ామణబల, ఏవం=ా ఈశః విధముగా సాయం 

వరమునశ్రై వెళ్ళుచున్నానని, మా మా వక్యసి=చెప్పకుము,చెప్పకుము. 

పరమేష్టీ =(బహ్మదేవుడు, యం=ావివనిని, నైెష్షికబిహ్మచారిణం=ా 
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యావజ్జీవము గురువకూవ చేయుచు వేదాధ్యయనపరుడై వివాహ 

మాడక యుండవలసిన (బ్రహ్మచారిగా, సృష్టవాన్ =సృజించెనో, సః= 

అట్టి నీవు, కథం=ఎట్టు, ఉద్వక్ష్య సేజవివాహమాడెదవు? ఈ విధ 

ముగనే కృతయుగాదులుకూడా నె నై ష్టక్క[బహ్మచారులుగనే [బహ్మచే సృజి 

యింపబడినవి. కావున నీవు స్యయంవరమునుగూర్చి మాట్లాడరాదు, 

అందువలన నీనై ష్థిక బహ్మచర్యమునకు భంగము వాటిల్లును కదా! 

వరవేట్టే_ పరమే తివ్షతీతి=-పరమేష్షీ. 

వీర్ (టబ ాచాలిటణ్- నిష్టాపర్యంతం తిష్ట్షతీతి=-నై. ష్షికః, నై ష్టిక ళ్చాసా సా 
అఆః అ 

[బహ్మచారీ చ నైష్షిక[బహ్మచారీ, తం=నై నిక బహ్మచారిణం. 

ఓ కలీ! నీవు మరియొకసారి ఈ విధముగా చెప్పకుమ. నిన్ను |బహ్మ 
నె నై ష్టిక [బహ్మచారిగా సృజించెను. కొన నీవెట్టు వివాహమాడెదవు? ఈ విధముగానే 

కృతయుగాదులనుకూడా [బ్రహ్మ నె నై నిక బహ్మచారులుగనే సృజించెను. కావున 

సీవు స్వయంవరవా ర్త జెప్పకుము. దానిని జెప్పినచో నీనై స్టిక్ట బహ్మ చర్యమునకే 

భంగము వాటిల్రగలదు. ధర్మశాస్త్రములలో ఉపకుర్వాణుడనియు, నై ష్టికుడనియు 

[బ్రహ్మచారి యిటుతెజింగులు గల్గియున్నారు. ఉపకుర్వాణుడు [బహ్మచర్యము 

నందుండి వేదాధ్యయనాదులను గావించి స్నాతకుడై పరిణయమాడవచ్చును. 

నైష్టికుడు నిత్యము గురుసమీపమున వసించుచు, గురువుగారి కార్యములను 
చేయుచు వారి యవకాశములయందు వేదాధ్యయనాదులను జేయుచు, తన జీవిత 

మును గడపవలయునేకాని యాతనికి వివాహయోగ్యత లేదు. 

క్లో (దోహిణం (దుహిణో వేత్తు త్వా మాకర్థ్యావకీర్ణి నమ్, 

త్వజనై రపి వా ధాతుః సేతు ర్ల ంఘ్య స్వయాన కిమ్? 116 

ప.వి. (దోహిణం-_దుహిణః- వేత్తు -త్వామ్- ఆకర్ష్య- అవకీర్ణి నం-త్వజ్జనై 8 = అపి ఎ 

వా-ధాతుః- సేతుః-లంఘ్యః -త్వయా-న-కిమ్. 
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అ 

అర్థము ; వా == లేదా, త్వజ్జనై రపి = నీ భృత్యులైన కామ; కోధాదులచేతను, 

ధాతుః=| బహ్మయొక్క-_, సేతుః== మర్యాద యనగా నాజ్జ,లంఘ్యః = 

అతి[కమింపసాధ్యము, సుతరాం= ఇంకను అధికముగా, త్వయా 

వారికి నాయకుడవై న నీచేత, సః=౪ మర్యాద, కిం న లంఘ్యః 

ఆతి కమింప సాథ్యముకాదా? తప్పక సాధ్యము. ఎవని భృత్యులు సృష్టి 

కర్రయొక్క యాజ్ఞల నుల్లంఘించినపుడు, ఆ భృత్యులపై ఆధీకారము 

వహించిన నాయకు డుల్లంఘించుట యింకను సులభమే కదా! కింతు= 

కాని, (దుహిణః == | బహ్మ, త్వాంజచానిన్ను, అవకీర్ణినం== (వ తభంగము 

నొందిన వానినిగా, ఆకర్ణ=-విని, (దోహిణం = ఆజ్ఞను లంఘించిన 

వానినిగా, వేత్తు=- తెలియనిమ్ము, అట్టు తెలుసుకొని యేమి చేయవలయునో 

దానిని చేయనిమ్ము. 

ను 

న 

ఆటు. 

మధా 

(బోపొణం ఆ [దుహ్యతీతి [దోహి , తం==[దోహిణం, 

అవశీర్షి నం = అవకీర్ణ మస్య అ స్లీతి=అవకీర్తీ తం=-అవకీర్ణి నం. 

త్వ 8 = తవ జనాః == త్వజ్ఞనాః, తై ః=ాత్వజనై :. 

లంధ్యుూ + = లంఘయితుం శకగః=లజ్జ $ః. 

భావము : 

లేదా నీకు భృత్యులైన కామకోధాదులచేతను |బహ్మయొక్క యాజ్ఞ 
యుల్ల ంఘంప సాధ్యముకాగా వారిపై నధికారము వహించు నీ కాపని ఇంకను 

సులభము. కాని (బహ్మ నిన్ను [వతభంగము నొందినవానినిగా విని తనయాజ్ఞ 

నుల్ణంఘించినవానినిగా తెలిసికొని దానికై చేయవలసినది నీకు చేయను(గాత. 

శ్లో అతివృ_త స్స వృతా న స్రెగిలోక్యయు వగర్వనుత్ , 

ఆగచ్చతా మపాదానం న స్వయంవర ఏవ నః. 118 

ప.వి. “అతివృ త్తః-సః_వృతా న నః.తె తై )లోక్యయువగర్వనుత్ -ఆగ చ్చతామ్-అపా 

దానం=న-స్వయంవరః= ఏవ=నః. 



స పదక నర 
గ 

అర్థము: (భవతు తావత్ =ఆగునుగాత) తై 9లోక్యయు వగర్యనుత్, తై 9లోక్య = 

మూడులోక ములయందలి, యువ=-యువకులయొక్క-, గర్వ= అహం 
కారమును, నుత్ =పోగొట్టునట్టి, ఆనగా దమయ న్రి యువకుల నందరిని 

తిరస్కరించుటవలన అని యర్థము. సః = ఆ స్యయంవరము,ఆతివృ త్త ః= 

గడచిపోయినడి, ఆగచ్చతాం=ావచ్చుచున్న, నఃమాకు, సః = 
ఆ (పసిద్ధమెన, స్వయంవర. ఏవ = స్వయంవరము జరిగిన స్థానమే, 

అపాదానం==-మా రాకకు (పారంభ స్థలము. అనగా అక్కడనుండియే 

మేము బయలుదేరి వచ్చుచున్నామని యర్థము. 

తై )లోక్ళం యవగర్భనుత్ - |త్రిలోకా ఏవ త్రైలోక్యం, తై 9లోశ్యే 
యువానః = తై 9లోక్యయువానః, _ తై౦లోక్యయూనాం గర్వః = 

తె'లోక్యయువగర్యః, _ తై 9లోక్యయువగర్వం నుదతీతి == తైలోక్య 
యువగర్యనుత్. 

భావము : 
ళు 

ఈ విషయము లుండనిమ్ము. మూడులోకములయందలి యువకుల 

గర్వమును పోగొట్టునట్టి యా స్వయంవర |పనంగము గడిచిపోయినది. 

ఆ స్వయంవరమందు దమయ ని మూడు లోకములయందలి యువకుల సౌందర్య 

గర్వము నణగగొట్టినది. ఆ స్వయంవర(పదేశమే మేమందరము బయలుదేరి నట్టి 
స్థలము, 

కో, నాగేషు సానురాగేష పశ్యత్సు దివిషత్పు చ, 

భూమిపాలం నలం భెమీ వరం సావవరత్ వరమ్, 119 

ప. వి. నాగేషు = సానురాగేమ్లు - పళ్యత్సు - దివిషత్సు = చ-భూమిపాలం-నలం- 

ఖై మీ-వరం-సా*ఆవవరత్ వరమ్, 

లైశలి. 
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అర్ధము :-సానురాగేష == అనురాగముతోగూకిన, నాగేష=ానాగకుమారులు, 

దివిషత్సు=-దేవతలు, పశ్యత్సు సత్సుజాచూచుచుండగా, సా=ైఆ, 

భైమీ==దమయ ని, వరం =: నాగకుమారులు మున్నగువారికంటె 

(_శేషుడెన, భూమిపాలం=చ[కవ ర్రియగు, నలం=ానిషధరాజును, 

వరం--వరునిగా, అవవరత్ వవరించినది, 

సమాసములు : 

సానురాగోను . అనురాగేణ సహ వరన ఇతి=ాసానురాగాః, తేష=ా 

సానురాగేషు. 

భాూబిపొలం.భూమిం పాలయతీతి--భూమిపాలః. తం =భూమిపాలం. 

భావము : 

ఆ దమయనిి అనురాగముతో నాగకుమారులు, దేవతలు చూచుచుండగా 

వారి నందరిని గణింపక చకవర్తియెన నిషధ దేశపు రాజగు నలుని వరునిగా 

వరించినది ॥119॥ 

క్జా, భుజగేశా నస ద్వేశాన్ వానరా నితరాన్ నరాన్, 

ఆమరాన్ పామరాన్ భైమీ నలం వేద గుణోజ్జ్వలమ్. 120 

ప. వి. భుజగేశాకా = అనద్వేశా౯ _ వానరాన్ - ఇతరాన్ - నరాన్. అమరాన్ = 

పామరా న్-భై మీ-నలం-వేద-గుణోజ్ఞ్యలమ్. 

అర్థము భై మీడాదమయ ని, భుజగేశాన్ వాసుకి మున్నగు మహానాగులను, 

ఆసద్వేశాన్ == హీన వేషమః గల వారినిగా అనగా విరూపులగుట వలన 

మనోహరముకాని రూపముగలవారుగను, &ఇతరాన్ == నలునికంటె 

భిన్నులైన, నరాన్ ==నరులను, వానరాన్ =-చాపల్యము గుణహీనత్వము 

అను లోపముల వలన కోతులుగను, ఆమరాన్ = ఇం దాదులగు 

వేల్పులను, పామరాన్=-నీచులుగను, వేద తెలుగుకొనుచుండెనది, 
నలం చ=ానలుని, గుణో జ్ఞ్వలం=గుణములచే (పకాశించువానినిగా, 

వేద=ాతెలుసుకొనినది, 
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భువిగేబాన్ _భుజగానాం ఈళాః-==భుజగేశాః, తాన్ =ైభుజగేశాన్. 

అనద్నేంగాన్ _ న సన్=--అసన్, అసన్ వేశః యేషాం తే=-అసద్వేశాః, 

తాన్ =అసదే్యశాన్. 

గుణోది ౦లంఎఎగుణె 8 ఉజ్జలః = గుణో జ్వలః, తం =గుణో జలం, 
జ్ యా యె జ మె 

భావము : 

ఆ దమయని స్వయంవర కాలమందు వాసుకి మున్నగు మవోనాగులు 
మంచి యుడుపులు లేనందువలన కురూపులుగను, తక్కిన నరులను వానరులు 

గను దేవతలను పామరులుగను తెలుసుకొనినది. వారిలో నలుని మాత్రము 

గుణవంతునిగా తెలుసుకొనినది. : . గా 

క్లో. ఇతి శ్రుత్వా స రోషాన్షః పరమ శృరమం యుగం, 
జగన్నాళశనిశారుద్రముద్ర సా నుకవా నదః. 121 

ప. వి. ఇతి - (శుత్వా - సః-రోషాన్థః-పరమః-చరమం-యుగం_జగన్నా శనిశా 
రు[దము|దః- తాన్ -ఉ క్రవాన్ -అదః. 

అర్థము :=ఇలి==-ఈ విధముగా, గుత్వా= విని, పరమః = ఉద్ధతి నొందిన, 

రోషాన్గః == రోవముచే దృష్టే క్రి కి లేనటువంటి అనగా మంచి చెడులను 

వివేచింప శ క్రిలేనటువంటి, చరమం యుగం=కడపటి యుగ మైన, 

సః౭ఆ కలి పురుషుడు, జగన్నాశనిశారుదము[దః, జగన్నాశ= - 
మూడు లోకములను ధ్వంసముగావించు, నిశా==(పలయర్శాతి యందు, 
రుదాసంహారకారకుడై న శివునియొక్క, ము[ద =ఆకారము గలిగిన 

వా డగుచు, తాన్ =ఆ ఇం|దాదులను, అదః = చెప్పబోవు మాటను, 

ఊఉ కవాన్ =చెప్పెను. . 

సమాసములు : 

రోవొస్టఃరో షేణ అన్థః ==రోషాన్థః. 
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వగన్నా భనిలాడ దము [ద-జగతాం నాశః =జగన్నాశ :, జగన్నాశస్య 

నిశా, జగన్నాళశనిశాా జగన్నాశనిళాయాం రు|దః==జగన్నాశ నిశా 

రుుదః, జగన్నాశనిశారుదస్య ముదేవ ముదా యస్య సఃజాజగన్నా 

శనికారు దము[ దః. 

భావము : 

ఈవిధముగా నిం|దుడు చెప్పిన మాటలను విని రెచ్చినవాడై రోషముచే 
వివేచనాళ క్రి లేనటువంటి కలిపురుషుడు, మూడులోకములను సంహరింప 

నుద్యుక్తుడై న [పళయకాలర్మాతియందలి రుదుని భీకరాకారము గలవాడై యీ 
యిం[దాదులనుగూర్చి [కింది విధముగా చెప్ప( దొడగాను. 

లో. రయాఒపి (కీడతు (బ్రహ్మో దివ్యాః త్రీ ర్రీవ్యతు స్వయమ్, 

కలిస్లు చరతు (బహ్మ పై్రతు చాతిపియాయ వః. 122 

ప. వి. కయా-ఆపి-|కీడతు- [బహ్మా-దివ్యాః - న్ర్రీ౭- దీవ్యతు-స్యయం- కలిః=ఎతు. 

చరతు-[బహ్మ - పెంతు-చ-అతి| పియాయ-వః. 

అర్థము: హే దేవాః =ఓటఓదేవతలారా! (బహ్మా = బహ్మ, కయా ౬పి =సంగతింప 

దగని న్రీతో అనగా “(ప్రజాపతి రై స్వాం దుహితరం అన్వగాత్ 

అను [శుతి ననుసరించి సంగమింపఃదగని స్త్రీతో, [కీడతువారమింప 

వలయును, స్వయం =తాము, దివ్యాః== స్వర్గ మందలి వేశ్యలను గలిసి, 

దీవ్యతు= కీడింపవలయును, కలిసు == = కలిపురుషుడై న నేనో, వః= 

మీకు, అతి పియాయ = మిక్కి.లి| పియము( గొలుపుటకై , [బహ్మ చరతు 

. = (బ్రహ్మచర్యము నవలంబింపవలయును, పెతు = మరణింప 

వలయును. 

అతి(వీయాయ _ అత్య నం [పియం == ఆతి ప్రియం, తస్మై = అతి 
[పియాయ, 
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“పున ర్యక్షుసి”' ఇత్యాదిగా చెప్పబడిన రెండు కోకములలోని విషయ 

ములకు దెప్పి పొడుచుచు నుత్తర మిచ్చుచున్నాడు. ఓ దేవతలారా ! సృష్టికర్త 

యగు |బహ్మ పొందగూడని తన కుమా ర్రెతో రమింపవచ్చును. మీరు రంభా 

దిదేవవేశ్యలతో సంగమింపవచ్చును. కాని మీకందరికిని (పీతి గల్పించుచు నేను 
మాతము నై స్టిక[బహ్మచర్యము నాచరింపవలయును. తర్వాత చావవలయును 

అని కలిపురుషు డుత్తరమిచ్చెను. 

శో. చర్యేవ కతమేయం వః పరన్మై ధర్మదిశినామ్, 
స్వయం తత్ కుర్వతాం సర్వం (శోతుం యత్ బిభితః (శ్రుతీ. 

ప.వి. చర్యా=ఇవ = కతమా . ఇయం-వః _ పరస్మై = ధర్మ దేశినాం = తత్ = 

కుర్వతాం-సర్వం-| శోతుం-యత్ -బిభితః- శతీ. 

అర్థము:-పర యె =ఇతరునికై , ధర్మదేశినాంచతన పుతికతో సంగమింపరాదు 

ఇత్యాదిగా ధర్మముల నుపదేశించుచు, స్వయం తుడాతామో, యత్ == 

ఏకార్యమును అనగా | బహ్మహత్యను, గురున్రీగమనము మున్నగు 

వానిని, (కోతుం==వినుటకు, [శుతీ== రెండుచెవులుకూడా, బిభితః= 

భయపడుచున్నవో, తత్ సర్యం=ఆ బ్రహ్మహత్యా, పర స్రీగమనాదికము 

నంతటిని, కుర్వతాం == చేయుచున్న, వః=మీప, ఇయం=-= ఈ, చర్యా 

నడవడిక లేదా రీతి, కత మేవ == ఎట్టిది? తాము మాత మాచరింపక 

యితరులకు మాత ముపదేశము చేయుచున్న మీ మాటలు వినదగినవి 

కావని యర్థము. 

సమాసములు : 

ధోర్ళుదోళినాం - ధర్మం దిశ స్తీతి=ాధథ్మదేశినః, తేషాం=ధర్మదేశినాం. 

భావము ; 

ఇతరులకు మాతతము ' “తన పుతికతో సంగమము చేయతాదనియు 

(బహ్మహత్యమ చేయరాదనియు'' నుపదేశము గావించుచు తాము మాతము 
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చెవులతో వినుటకును భయపడుచున్న యా [బబహ్మహత్యాదులను చేయుచున్న 

మీపద్ధతి యెట్టిది? అనగా నవాచ్యమైనదని యర్థము, మీరు ఆచరింపక పోయినను 

పరోపదేశమును మా[తము గావింతురు. ఆవి వినదగినవికావు. 

శో, తత్ర స్వయంవరేఒలమ్ఫి భువః శ్రీ 3 ఎషధేన సొ, 
౧ షి 

జగతో హీశ్చ యుష్మాభి రాభ స్తుల్యాభ ఏవ వః. 124 

ప.వి. త|త-స్వయంవరే- అలమ్ఫి._భువః-(శ్రిః= నై వధేన.సా_జగ తః హీః- 

చ_యుష్మా భిః-లాభః- తుల్యాభః-ఏవ-వః. 

అర్థము :- హీ దేవాః=డఓ దేవతలారా! త[త=ాఆ, స్యయంవరే== దమయ స్రీ 

స్వయంవరమునందు, భువః = భూలోకమునకు, శ్రీః:=లక్షియెన, 

సా=ఆదమయ ని, నై.షధేన = నలునిచే, అలమ్మి జా ఫొందబడినది, 

యుష్మాభిశ్చ = మీచేతనో, జగతః వ మూడులోక ములకు, హీః= 

సిగ్గు, అలమ్భి == పొందింపబడినది. అనగా మీరు చేసినపని, యన్ని 
లోకములకు లజ్జను కల్లించెడి' ఆవమానము, వః == మీయొక్కయు, 
నలునియొక్కయు, లాభః = ఫలలాభము, తుల్యాభ ఏవ= సమానమైన 

రూపముగలిగినదే. అనగా శ్రీ పశ బ్దములలో, శకా రహకారములను 

దొలగించినచో మిగిలిన ““రకారము సమానమని యర్థము. 

సమాసములు : 

 వైవదేన _ నిషధానాం రాజాడానై షధః, తేన=నై వధేన. 

భావము : 

'“అతివృత్త సృవృత్తా నః”(17: 118 -120)ఇత్యాదిగా మూడు శ్లోకముల 
యందు జెప్పబడిన యంశములకు నుత్తర మీయబడుచున్నది. ఓ దేవతలారా! 
ఆ స్వయంవరమునందు భూలోకలష్మియైన దమయనన్శి నలునికి లభించినది. 
మూడు లోకములలోని సిగ్గు అంతయు మీకు లభించినది. కాన మీకు నలునకును 

లాభము సమానరూపమే. కాని శ్రీ (హైేశబ్ద్బములలోని శకారహరములను 

తొలగించినచో “కి కారము సమానమే యగుచున్నది. 
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కో దూరా న్నః (ేక్య యొష్మాకీ యు క్రేయం వక9వక్రణా, 
లజ్ఞయై వాసమర్థానాం ముఖ మాస్మాక మీకితుమ్. _- 129 

ప. వి. దూరాత్_నః_| పేక -యౌష్మాకే._యుక్రా-ఇయం-వ క్రవకణా-లజ్జయా - 

ఇవ-ఆసమర్థానాం-ముఖమ్ -ఆస్మాకమ్- ఈక్షి తుమ్. 

\ 

అర్థము : హే దేవాః=ఓ దేవతలారా, దూరాశ్=దూర [పదేశమునుండి, నః 

==మమ్ము లను, _పేక్య==చూచి, యుష్మాకం == మీకు సంబంధించిన, 

ఇయం=ఈ, వకవ క ణా=-ముఖమును వంకరగా బెట్టుట, లజ్ఞయెవ= 

దమయంతిచే వరించబడనందువలని సిగ్గుచేతనే యేర్చడినదై, అస్మాకం 

మాకు సంబంధించిన, ముఖం == ముఖమును, ఈకితుం=-చూచు 

టకు, అసమర్థానాం =అళ క్తులై న, యుష్యాకం=ామీక్కుు యు కా=ా 

తగినదే. 

యౌష్ట్ళా కీ_యుష్మాక మియాం==యౌష్మాకీ, 

వ క్త వ (కోణా_వక్తాణాం వక్రణా=-వ క్రవ|క్రణా. 

అనమర్థానాం-న సమర్థాః == అసమర్థా£, లేషాం=-అసమర్థానాం. 

ఆస్ఫ్రాళం_అస్మాక మిదం=-ఆస్మాకం, తత్ = ఆస్మాకం. 

భావము : 

కీ దేవతలారా! దూరమునుండి మిమ్ములను చూచి యూ మీ ముఖముల 

యందలి వంకరతనము మిమ్ములన: దమయని వరింపనందువలన నేర్పడినదిగా 

తెలుసుకొంటిమి. అందువలననే మీరు మా ముఖములను జూడ జాలక పోవృట 

తగినదే. 

శో సితం భవద్భిః పశ్యద్భిః కథం భో స దసా(మ్రతం 
oe) (చ to) 

నిర్ణూ దుర్విదగ్దా కింసా ద్భశా న జ్యల(త్కు_ధా. 126 



850 శ్రీహర్ష నైషధము 

పవి, సితం_ భవద్భిః-పళ్యద్భిః-కథం-భ్ 8-తత్ య అస్మామృతం-నిర్జా-దుర్వి 

దగ్గా-కిం-సా-ద్భశా -న-జ్వల[త్కుధా. 
ధి | 

అర్థము : భో దేవాః=ఓదేవతలారా!, పశ్యద్బి8=-నలుని దమయ ని వరించుటను 

చూచుచున్న, భవద్భిః=మీచే, కథం=ఎట్టు, స్థితం = = ఉదాసీనముగా 

నుండుట (ఏర్పడినది), తత్ = ఆ యుదాసీన త, అసాం[పతం = = 

తగదు, దుర్విదగ్గా=-వినయము లేనటువంటి, స్తా==ఆ దమయ ని, జ్వల 

(త్కుధా==కోపముచే జ్యలించు, దృశా జ=దృ్లిచే, కింజ=వీల, న దగ్గా 
=దహింపబడలేదు, తప్పక దహింపదగినది. 

అనొం/వతం-న సామృతం==అసాం[పతం. 

జ్వల [తు ధా-జ్యల నీ [కుత్ యస్యా స్పావాజ్వల్మత్కు-త్ , తయా 

జ్యల| త్కు_ధా. 

భావము : 

ఓ దేవతలారా! దమయ ని నలుని వరించుటను చూచుచున్న మీ రెట్లు 

ఊరకయుంటిరి ? అట్టు మీరు ఊరకయుండుట తగినది కాదు. వినయములేని 

యా దమయన్తిని కోపముచే మండెడి దృష్టతో మీరేల దహింపలేదు ? అట్లు 
దహించుట యుచితము. 

శ్లో. మహావంశా ననాదృత్య మహాన మభిలాషకా, 

స్వీచకార కథజ్కార మహో సా తరలం నలమ్. 127 

ప.వి. మహావంశాన్ -అనాదృత్య_మహో న్తం-అభిలాషుకా- స్వీచకార -కథజ్కారం- 

అహో !.సా.తరఅం-నలం.. 

ఆర్థము : మహా నం= శెష్టడె న వరుని, అభిలాషుకా=ాకోరుదున్న, — & 

దమయ ని, మహావంశాన్ = గొప్ప వంశమును, సర్వలోకముల చేతను 
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వరింపదగిన కళ్యప |పజాపతి ప్కుతులగు మిమ్ములను, అనాదృత్య = 

గణింపక, తరలం=-చపలుడై న, నలం=-నలుడను రాజును (నలమను 

గడ్డిపోచను), కథజాారం=ాఎట్టు, స్వీచకార= స్వీక రించినది, అహో ! 

=ఆశ్చర్యము. గొప్ప నదీ [పవాహమున వంశమనగా వెదురనెడి పట్టు 

గజ్జను వదిలి నలమనెడి గడ్డిపోచను పట్టుకొనుట ఎంత నవ్వుబాటో అత్తే 

నలుని వరించుటయు నవ్వుబా టైనదని యర్థము. 

మవోవొంశాన.మవహాన్ వంశః యేషాం తే - మహావంళాః, తాన్ 

మహావంశాన్, లేదా మహా న్లశ్చ చే వంశాశ్చ = మహావంశాః, తాన్ = 

' మవోవంళాన్.. 

భావము : 

గొప్పవరుని యభిలషించుచున్న యా దమయ న్తి సర్వలోకములయందును 
(శేష్టలెన కశ్యప|పజాపతి పుతులైన మిమ్ములను (గొప్ప వెదుళ్ళను) నిరాక 
రించి చపలుడై న నలుని [నలమను 'గడ్డిపోచను) ఎట్టు వరించెను! ఆశ్చర్యము. 

[ప్రబలమైన నదీ [ప్రవాహ వేగముబే కొనిపోబడుచున్నవానికి వెదురనెడి పట్టు 

_ గజ్జను ఏడి గడ్డిపోచను పట్టుగా ₹సుకొనుట ఎంత నవ్వుబాటో అర్రే దమ 

య న్పికి మహావంశమున బుట్టినవారీని వదిలి నలునివంటి వానిని వదించుటయు 

నంత నవ్వుబా కైన దనియు యాశయము. 

శో భవాదృశె రిశామీ శె ర్మృగ్యమాణాం మృగేకణాం, 
౧౧ ఎ ద వక. 

స్వీకుర్వాణః కథం సోడః కృతరీఢ _సృృణం నల$ః. 128 

పవి, భవాదృశె ౩-దికామ్-ఈ శె : _మృగ్యమాణాం-మృగేక్ష ణాం-స్వీకుర్వాణః 

_కథం-_సోఢః_కృతరీఢః_ణం-నలః. 

అర్థము: భవాదృశె *=మీవంటే, దిః₹ం ఈశె ౪ =దిక్పాలురచే, మృగ్యమాణాం= 

అన్వేషింపబడుచున్న, మృగెక్ష్షణాంచజింక కన్నులవంటి కన్నులు కలి 
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గిన దమయ నిని, స్వీకుర్వాణః == స్వీకరించుచున్న (కావుననే), కృత 

రీథః=మీవంటి వారికి చేయబడిన అవమానము గలిగిన, తృణం=ా 
గడ్డిపోచకు సమానుడై న, నలః=-నలుడు, కథం == ఎట్టు, సోఢః = —_——_——ా 

. ఓర్వబడినాడు? గొప్పవాడు అవమానము సహింపరాదు, 

మృ గోశ్షణాం-మృగస్య ఈక్షణే ఇవ ఈక్షణే యస్యా సా=-మృగేక్షణా, 

తాం=-మృగేక్ష ణాం. 

కృతరీఢః-కృతా రీథా మేన సః=ాకృతరీఢః. 

భావము: 

మీ వంటి దిక్పాలురు కోరుచున్నట్టి యాలేడిగంటియగు దమయ. నిని 

స్వీకరించుచు మీ కవమానము గావించిన గడ్డిపోచతో సమానుడై న యానలుడు 
ఏ విధముగా మీచే సహింపబడెను? గొప్పవారు అవమానమును సహింపరాదు. 

ల్లో. దారుణః కూట మాశిత్య శిఖీ సాక్షీ భవన్నపి, 

నావహత్ కిం తదుద్యా హే కూటసా& క్రియా మయమ్. 129 

ప.వి. దారుణః - కూటం-ఆ శిత్య-శిఖీ-సాడ్షీభ వన్ _ అపి _ న _ అవహత్ కిం - 

తదుద్వాహే-కూటసాక్ని [కియాం-అయమ్. 

అర్థము: ఆయం=ా ఈ యదుటనున్న, కిఖి==అగ్ని, దారుణః=ాక ష్టియొక ,-, 

కూటం = సమూహమును, ఆ శిత్య = ఆ|శయించి (పక్షాంతరమున) 

దారుణ: == పాపకార్యమును చేయుటవలన (కూరకృత్యములు గల్లిన 

పురుషుడు, కూటం=కపటమును, (ఆ।శ్రిత్య =సొంది,) సాక్షీభవన్నపి = 
(పత్యవముగా చూచినవాడై నను, అనగా నగ్నిసాక్షీకమగు వివాహము 

నందును వ్యవహారమునందును సాక్షియగుచున్నను, తదుద్వాహే, తత్ 

ర దమయ న్నీనలుల యొక, ఉద్యాహే=వివాహమునందు, కూటసాొవ్నీ 
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[కియాం = అసత్యపుసాక్షి యొక్క, [క్రియాం =కార్యమును, అనగా నలుడు 

దమయంతిని పెండ్రియాడలేదు. మజియొకడు పెండ్రియాడెను అనె 

యసత్య కథనమును, కిం= ఏల, నావహత్=వహించలేదు. అగ్ని 

యావిధముగా నసత్య సాక్షీత్వమును వహించినచో, మీకు దమయ ని 

అభింపగలదు. ఆసత్యసాక్షి ఒకరివస్తువును మరియొకరి కిప్పించగల 

డని యర్థము. 

సాక్షీభవన్- అసాక్షీ సాక్షీ సమ్పద్యమానః భవన్ = సాక్షీభవన్. 
తోదుద్నాం హౌ _తయోః ఉద్యాహః డూ తదుద్యాహః తస్మిన్ =- తదుద్వా హే. 

వాఓసాశ్షీ(క్రీయాం-కూటశ్చాసౌ సాడ్షీ చడాకూటసాతీ, కూటసాక్షీణః 

(కియా=కూటసాక్షి| కియా, తాంచాకూటసాక్షి కియాం. 

భావము: 

ఈయెదుటకున్న యగ్ని కచ్టైలరాశి నాశ్రయించి వివాహమున జ్వలించుచు 
సాక్షి యగును. అవే (కూరకృత్యములు గలవాడై కపటము నాశ్రయించి 

సాక్షియగును. ఇట్టు ఆగ్నిసాక్షికమైన వివాహమందును, వ్యవహారమందును 
సాక్షియైనను, ఆ దమయ స్తీనలుల వివాహమందు అసత్యపుసాక్షియొక్క- [కియను 
అనగా నలుడు దమయంతిని పరిణయ మాడలేదు. మరియొకడే యామెను 
పరిణయమాడెను అని ఎందుకు చెప్పలేదు? ఆగ్ని ఈ విధముగా నసత్య 

సాక్ష్యమును చెప్పినచో మీకు దమయ ని లభ్యము కాగలదు. ఏలయనగా 
కూటసాశీ ఒరుల సొమ్మును మరియొకరి సొమ్మునుగా జేయగలడు కాన దమ 

య నిని మీకు లభింపజేయగలడు. 

కో, అహో మహస్సహాయానాం సమ్ఫూతా భవతామపి, 
క్షమెవానై కలజ్కాయ 'దేవ నస్యేవాఒమృతద్యు తేః 190 

పవి, ఆహో _ మహస్సహాయానాం-సమ్ఫూతా - భవతామ్-అపి -కమా-ఏవ- 
ఆ స్మై-కలక్కాయ- దేవస్య -ఇవ -అమృతద్యుతే: ం 

28) 
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ఆర్థము; హే దేవాః == ఓ దేవతలారా! మహసృృవోయానామపి = తేజస్సుతో 

గూడినవారై నను, భవతాం == మీకు, ఆమృతద్యుతేః =అమృత కిరణు 

డైన, దేవస్య ఇవ=ాచం|దునకువలె, క్షమెవ== ఓర్పే, పకా న్తరమున, 

క్ష మెవా-భూమియే, అస్మెవ ఈ, కలజ్కాయ = అపయళస్సున కై 

అనగా నిందాదిదేవత లున్నను దమయ ని నలునే వరించిన దను 

నపయశమునకై , పకాంతరమున, కలజ్యాయ == నల్లని వన్నెగల 

గుర్తునతై, సమ్మ్ఫూతా = ఏర్పడినది, అహో = కష్టము, చందుని 
యందలి నలుపు వన్నె భూమియొక్క_ నీడయని కొందరు చెప్పుదురు. 

మవాన్ఫ వోయానాం - మహః సహాయః యేషాం తే=మహస్సహాయాః, 

తేషాం = మహస్సహాయానాం, 

భావము; 

ఓ దేవతలారా! మీరెంత తేజోవంతులై నను నమృతకిరణుడై న 
చందు9నకు క్షమ (భూమి) ఎట్టు కళంకమైనదో అవే మీయందలి క్షమ (ఓర్పు) 
మీ యపయశ మునకు కారణమైనది. అనగా చంచునియందలి నలుపు వన్నె 

భూమియొక్క. నీడయని యందురు. కావున చం[దునియందు క్షమ (భూమి) 
యతనికి కళంకమైనది. ఆపే మీయందలి క్షమ యనగా ఓర్పు మీయొక్క 
యపయశస్సునకు కారణమైనది. తేజోవంతులై న మీరు ఓర్పు వహించుటవలననే 
దమయంతి మమ్ములను లెక్కింప నలుని వరించినది. ఓర్చు గుణ మేయైనను 

నొక సమయమందు నోర్పును చూపించినచో స్త్రీలు సైతము లెక్కింపరని 

యాశయము, 

నా, సా వే యం సముత్సృజ్య మహ్య మీర్ష్యాజుషః స్ట కిమ్, 
బ్రూతాఒ౬గస్ప్సద్మన _స్తస్మా చృద్మనాఒద్యాఒ౬చ్చినద్మి తామ్. 

ప. వి. సా-వ్యవే-యం-సముత్సృజ్య-మహ్యం- ఈ ర్షాజుషః-స్ట-కిం - [బూత = 

ఆగస్సృద్మనః-తస్మాత్ -ఛద్మనా- ఆద్య- ఆచ్చినద్మి-తామ్. 
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అర్థము: హే దేవాః! = ఓ దేవతలారా! సా=అ దమయ ని, యం-ఏ నలుని, 

వ|వే జభ ర్రగా వరించెనో, తం=ఆ యపరాధియగు నలుని, ఉత్సృజ్య = 

వదిలి, కింజాఏల, మహ్యం=నన్నుగూర్చి, ఈర్ష్యాజువషః స్థ==-అసూ 

యను వహించిన వారుగా ఉన్నారు? [బూత === చెప్పుడు. (అస్తు తావత్ = 

ఇది యట్లుఐడుగాత ) ఆగస్సద్మనః, ఆగః = నేరమునకు, సద్మనఃమా 

స్థానమైన, తస్మాత్ ==ఆ నలునినుండి, ఆద్య == ఈ దినమే, తాం= 

ట్ర దమయంతిని, ఛద్మనా==కపటముతో , ఆచ్చినద్మి =అపహరింతును. 

సమాసములు : 

ఈర్చ్యా జూవః ఎ ఈర్ష్యాం జుష న్తీతి = ఈర్ష్యాజుమః, 

ఆగన్గద్భునః- అగసః సద్మ = ఆగస్సద్మ, తస్మాత్ = ఆగస్సద్మనః. 

భావము : 

ఓ దేవతలారా! ఆ దమయ న్రిచే వరింపబడిన నలుని వదలి నాయెడ 

మీరేల యసూయ వహించెదరు? చెప్పుడు? ఇది యుండుగాత. అపరాధము 
గావించిన యా నలునినుండి యా దమయన్తిని ఈ దినమే నేను కొనితెత్తును. 

ళా. యతధ్వం సహక రుం మాం పాంచాలీ పాణ్లవె రివ, 

సాఒపి పంచభి రస్మాఖిః సంవిభజై 5వ భుజ్యతామ్. 182 

ప. వి. యత ధ్యం.సహకర్పుం - మాం-పాంచాలీ - పొండవై 8 = ఇవ-సా _ అపి. 

పంచభిః-అస్మాభిః _సంవిభజ్య- ఎవ - భుజ్యతామ్. 

అర్థము: (తతశ్చ =కపటముతో దమయ స్తిని గొనితెచ్చిన తరువాత) పాంచాలి = 

[దౌపది, పాండవై వై రివ==ధర్మరాజాదులగు నై నె దుగురిచేత నెట్లో యట్లు, 

సా2ఒపి==౭౪ఆ దమయ నియు, పంచభిః == అయిదుగురై న, అస్మాభి= 

మనచే, సంవిభజ్య=- పంచుకొన (బడీ, అనగా వేణువేయి సముదాయము 

లేర్పజచుకొని, భుజ్యతామ్ = అనుభ వింప(బడుగాత (అతః == ఇందు 

వలన) మాం==నన్ను, సహక రుం == దమయ నిని గొనితెచ్చుటలో 

సహకార మొనర్చుటకు, యతధ్యం ==|పయత్నింపుడు. దమయ నిని 

గొనితెచ్చుటకు నాకు ననుమతి యొసంగు డని యర్థము. 
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భావము : 

నేను ఆ విధముగా దమయనిని గపటముతో గొనితెచ్చిన పిదప, 
పొండవు లై దుగురును [దౌపదిని బంచుకొని యనుభవించిన విధముగా మన మా 

దమయ న్తిని బంచుకొని వేర్వేరు సమయముల నేర్పజచుకొని యనుభవింతము. 
కాన మీరా దమయనిని గొనితెచ్చు విషయమున సహకార మొసంగుచు నా 

కనుమతి యొసంగుడని యాశయము. 

శో అథాపరివృథా సోఢుం మూర్చతాం ముఖరస్య తాం, 

చ్నకే గిరా శరాఘాతం భారతీ సారతీ(వయా. 138 

ప. వి. అథ-అపరివృఢా-సోశుం-మూర్గతాం- ముఖరస్య- తొం= చ| కే. గిరౌ 

శరాఘాతం. భారతీ. సారతీ| వయా. 

అర్థము: అథ=ఆ కలిపురుషుడు వదరినపిదప, భారతీ =సరస్వతి, ముఖరస్య = 
ఆ|పియమును వాగుచున్న, కలేః == కలిపురుషనియొక్క, తాం= 

ఆటువంటి, మూర్గ్థ తాం = మౌఢ్యమును, సోఢుం == సపాంచుటకు, 

ఆపరివృఢా==ఆసమర్థమైనదగుచు, సారత్మీవయా, సార==న్యాయము 

చేతను, సత్యముచేతను, తీవయాడాతీ[వమైన లేదా, సార =గొప్ప 
యర్థమును (పతిపాదించుటచే (శేష్టమెనదియు, త్మీవయా=క ఠినముగా 

నుండుటవలన సహింప సాధ్యముకానిదియునగు, గిరావామాటచేతనే, 

శ రాఘాతం=బాణముయొక్క దెబ్బను, చ| కేచాచేసినది. అనగా 

వాగ్భాణముచే నా కలిపురుషని గొట్టినదని యర్థము, 

అవరివ్యఢౌ-న పరివృఢా=-అపరి వృథా. 

యూర్డ్ తాం_ మూర్త స్య భావఃమామూరతా, తాంzడా మూర తాం. 
త్తు శః ఖు ఖు ఓ 

వ రాథఘూతం-శరస్య ఆఘాతం ==శరాఘాతః, తండూశరాఘాతం. 

సాలొతీ (వయా .సారేణ తీ|వా=ాసారతీ| వా, తయావ=సారతీ| వయా. 



స ప్రదళ సర్గ ల్ల్ 

భావము : . 

లి (పసంగించిన పిదప సరస్వతీదేవి య([పియముగా వదరుచున్న 
కలియొక్క_ యా మౌఢ్యమును సహింపనేరనిదై న్యాయసత్యములచే తీవ్రమైన 
వాగ్బాణముచే నా కలిపురుషుని గొట్టినది. అనగా నతనికి న్యాయ సత్యములతో 

తీక్షణమైన వెలుగునట్టి మాటలతో నుత్తరమిచ్చినదని భావము. 

ల్లో ౦ భె మీం వరాం శ్చానై శై దాతు మేవాగమ న్నమీ, కీరి 

న లీఢే ధీరవె దగీం దీరగ మ్బీరగాహినీ. 194 
౬ 0 

ప, వి, కీ రిం-భై మీం-వరాన్ -చ-అస్మె-దాతుం-ఏవ-అగమన్ -అమీ-న-లీఢే-. 

ధీరవై దగ్గీం-ధీః-ఆగమ్బీరగాహానీ. 

అర్ధము: హేశర=-ఓయీ దుష్టా! అమీ=ాఈ వేల్పులు, అస్మై == ఈ నలునికై, 
కీర్డిండాపవి(త్రమైన కీర్తిరూపమున వెలసిన, బభ్రేమీంజాదమయ నిని, 

తథా =అద్రే, వరాంశ్చ చవర ములను, దాతుమేవ = ఇచ్చుటకొణకే, 

_ అగమన్ == స్వయంవరసభనుగూర్చి వెళ్ళిరి. కాని తాము పరిణయ 

మాడుటకు వెళ్ళలేదు. తథా హీ=ాఅది యుక్తమే, ఎట్టనగా, అగమ్బీరగా 

హినీ=-లోతును తాకక 'పెపెవిషయములనే యం వెడి, యనగా గూఢార్థ 

ములను [గహింపజాలని, ధీః=బుద్ది, అనగా నీవంటివారియొక ,. బుద్ధి, 

ధీరవై దగ్గీం, ధీర = బద్ధిమంతులయొక్క.. వె వై ద్టం=నేర్పును, "న 

లీఢే=ఆంటదుగదా! 

భీరనైై బోగం - విదగ్గ స్య భావః=వై దగ్గి, ధీరాణాం వై దగ్గీ = దీర 

వె వై దగ్ధ, తాం చాధీరవై దగ్ధం. 

అగబ్మీరొగావాలీ_ గమ్బీరం గాహత ఇతి== గమ్బీరగాహినీ, న గమ్బీర 

గాహినీ= =అగమ్బీరగాహినీ, 



కిక. (శ్రీహర్ష నైషధము 

భావము : 

తీయి దుష్టాత్మా ! ఇం| దాదిదేవతలు సచ్చరి[_తముగలిగి కీ రిస్వరూపి 

ణీయె వెలుగొందిన దమయ నిని కోరినవరములను నలున కొసంగుటకొటికే 

' స్వయంవరభూమికి వెళ్ళిరి కాని దమయ నిని వరించుకొజకు కాదు. లోతైన 

విషయమువంకకు జొరలేని మీవంటివారియొక్క_ బుద్ధి బుద్ధిమంతుల చాతుర్యము 

నెట్టు స్పృశింపగలదు? కాన నీవిషయమును [గహింపజాలని మందబుద్ధివి నీవు, 

ల్లో, వాగ్మినీం జడజిహ్వస్తాం ప్రతివక్తు మళ క్రిమాన్, 
లీలావహేలళాం కృత్వా దేవానేవావదత్ కలిః. [00 

ప. వి. వాగ్మినీం-జడబిహ్వః- తాం-|పతివక్షుం-అశ క్రిమాన్ -లీలావ హేలతాం- 

కృత్యా- దేవాన్ -ఏవ= అవదత్ -కలిః. 

అర్థము: - జడజిహ్వః, జడ = (పాగల్భ్బ్యములేని, బిహ్యః=వాక్కు_గలిగిన, 

కలిః=క లిపురుషుడు, వాగ్మినీం= (పగల్భవచనములు గలిగిన, తాం= 

ఆ భారతి నుద్దెశించి, (పతివక్తుం=సమాధాన మొసంగుటకు, ఆశ క్రి 

మాన్ ==ళ క్రిలేనివాడై , లీలావహేలతాం, లీలా = అనాయాసముగా, 

ఆవ హేలితాం -=అవహేలన నొందింపబడిన దానినిగా, కృత్వా=చేసి, 

దేవానేవ=- దేవతల నుర్దెశించియే, అవదత్ =-పలి కెను, 

సమాసములు : 

వాగ్భినీం = వాక్ అస్యాః అ స్రీతి==-వాగ్మినీ, తాం=ావాగ్మినీం. 

ఊడ టివ్నాః = జడా జిహ్వా యస్య సః==జడజిహ్యః. 

లీలావహేలితాం = లీలయా అవహేలితా = లీలావహేలితా, తాం=ా 

లీలావహేలితాం. 

భావము : 

మాటలలో నేర్పు లేనందువలన నాసరస్వతీదేవికి | పతివచన మీయజాలని 
యాకలిపురుషుడు, ఆమెను విలాసముతో నుపేక్షించినవాడై దేవతలతోడనే 
మాట్టాడెను, 
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ల్లో, ప్రొళ్ళీ వాజ్ళిత మస్మాభిరసి తాం (ప్రతి సమ్మతి, 

తస్మిన్ నలే న లేళోజఒపి కారుణ్య స్యా (స్తి నః పునః. 1836 

వి. |పౌళ్ళో _వాజ్ళోతం- అస్మాభిః -అపి-తాం-పతి-స మృతి - -తస్మిన్ -నలే- 

న-లేశః-అపి- _కారుణ్యస్య -ఆ స్తి- ఎనః-పునః. | 

అర్థము :- సం|పతి=ాఇపుడు, అస్మాభిరపిామా చేతను, తాం |పతి=ఆ దమ 

యన్తినిగూర్చి, వాళ్ళోతండాకోరిక, |పౌణ్ళిడాతుడిచి వేయబడినది. 
పునః=కాని, తస్మిన్ =-అఆటువంటి దుష్కార్యము చేసినటువంటి, నలే= 

నలునియందు, నః=మాకు, కారుణ్యస్య=ాక నికరముయొక్క, లేకో=పి 

=ాకొంచెముకూడా, నాస్తి=-లేదు. 

భావము ౩” 

పకృతము మేముకూడా దమయ న్లిపెని కోరికను మానుకొంటిమి. 
కాని దమయ న్తివంటి దివ్యసుందరిని సామాన్యుడై న తాను పరిణయమాడుట 

యను దుష్కార్యమును జేసిన యానలునిపెన మాకు లేశమైన కనికరములేదు. 

శ్లో. వృత్తే కర్మణి కుర్మః కిం తదా నాఒభూమ తత్ర యత్, 
కాలోచిత మిదానీం నః శృణు తాలోచితం సురాః. 137 

ప. వి. వృ తే_కర్మణి_కుర్మః-కిం-తదా-న-అభూమ.త[త-యత్కాలోచితం- 

ఇదానీం-నః-శృణుత - ఆలోచితం- సురాః, 

అర్థము :-_ హే సురాః!--ఓ దేవతలారా! వృ తే=ాగడిచిపోయిన, కర్మణి = . 

దమయ న్తివరణమను కార్యమందు, కిం కుర్మః = ఏమి చేయుదుము... 

అనగా నేమియును చేయజాలము. యత్ =-ఏలయనగా, తదా=ఆ కాలము 

నందు, తత = ఆ స్వయంవరమందు, నాభూమఉఊండకపోతిమి, 
భవతు=2అఆది యట్టుండుగాత, ఇదానీం=ఇపుడు, నః==మనకు, కాలో 

చితం = దమయ న్సి నలుని వరించినను, ఈ సమయమునకు తగినట్టి 

విచారమును, శృణుత = వినుడు, 



కాలోబిలోం = కాలస్య ఉచితం=కాలోచిత౦, తత్ జ=కాలోచితం, 

భావము : 

ఓ దేవతలారా! జరిగిపోయిన దమయ న్రియొక స్య్వయంవరణ।| కియ 

విషయమున నేమి చేయుదుము? అనగా నేమియు చేయలేము. ఏలయనగా, నా 

స్వయంవరకాలమందు మేము లేము, కాని ఇపుడు మనకు ఈ సమయమునకు 
దగిన క ర్తవ్యమేమిటో దానినిగురించి విచారింతము. వినుడు. 

ల్లో (ప్రతిజేయం నలే విజ్ఞాః కే ర్విజ్ఞాయతాం మము, 

తేన భె మీం చ భూమిం చ త్యాజయామి జయామితమ్. 188 

_ ప, వి, (పతిజ్ఞా-ఇయం-నలే- విజ్ఞాః -కలేః-విజ్ఞాయతాం -మమ-తేన-భై మీం-చ- 

భూమిం =-చ-త్యాజయామి -జయామి-తమ్, 

ఆర్థము ; హే విజ్ఞాః! =ఓ విజ్ఞానవంతులగు సురులారా! నలే=నలుని విషయము 

నందు, కలేః=కలియుగాధిదేవతయగు, మమ=నాయొక్క-, ఇయం = 
ఈ, (పతిజ్ఞా=| పతిజ్ఞ, విజాయతాం = తెలియబడు నుగాత , (అదేమనగా) 

షో జా? క్ష 

తేన=-ఆ నలునిచేత, ఖెమీం చ=ాదమయ నిని, భూమిం చ=-భూలోక 

రాజ్యమును, త్యాజయామి = వదిలింపగలను. తం = ఆ నలుని, 

ఉఆయామి=ాజయింతును. అనగా నాయదీనము గావించుకొనెదను, 

భావము : 

ఓ దేవతలారా! నలుని విషయమున కలియుగాధి దేవతయగునా (పతిజ్ఞను 

వినుడు. ఆదేమనగా, నేను ఆ నలునిచే దమయ నిని విడిపింపచేతును. అర్రే 

ఆతని రాజ్యమును వదలింపచేయగలను. తర్వాత నాతని జయించి నా యధీనము 

నందు వాని నుంచుకొనగలను, 
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ల్లో, నైష షదేన విరోధం మే చండతావుండికౌజసః, 

జగ న్సి హన్త గాయను రవేః కె రవవైరవక్. 139 

ప.వి. నైషధేన - విరోధం - మే _ చండతామండితౌజసః _ జగ ని - హన్త- 
గాయన్తు-రవేః- కై రవవై రవత్. 

అర్థము : చండతామణ్జితౌజసః, చండతా= (కూరత్వముచే, మణ్జిత భూషిత 
మగు, ఓజసః=ాపరాకమము కలిగిన, మే==కలియెన నాకు, నై షధేన= 

నలునితో, విరోధం=వె రమును, రవేఃచసూ ర్యునకు, కైరవవై రవత్, 

కై రవాకలువలతోటి, వై రవత్==వై రమునువలె, జగ న్తి=-లోక ములు 
గాయన్తుడాగానము చేయనుగాత. హ న్ర=ాసంతో షము, 

నై వధేన--నిషధానాం రాజా=నై వధః, తేన=నై షధేన, 
చజ్జతామబ్లీ తొజునః-చండతయా మబ్జితం == చబ్జతామణ్జితం,' చండ తా 

మండితం ఓజః యస్య సః= చణ్బతా మణ్ణితౌజాః. తస్య = చజ్ఞతామణ్ణి 

తౌజసః. 

చై రనవై రవల్ _ కైరవైః వైెరం=ాకై రవవైరం, కెైరవవైెరమివ=ా 

కై రవవైరవత్.. 

భావము : 

| కూరభావముతో పురస్కరింపబడిన పరాకమముగల నాకు నలునితోటి 

వైరమును సూర్యునకు కలువలతో వైరమునువలె లోకములు గానము చేయుగాత, 

అదే నాకు సంతోషము.. 

A ద్వాపర సాధుకారేణ తద్వికార నుదీదిసత్ , 

(పణీయ (శవణే పాణి మవోచ న్నముచే రిపుః. [40 

పవి, ద్వాపరః _ సాధుకారేణ __ తద్వికారం- అదీదిపత్ _ (ప్రణీయ = [శవణే- 

పాణిం. అవోచత్. నముచేః- రిపుః.. 
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అర్థము : ద్వాపరః=ాక లికి సహచరుడై న, మూడవ యుగమున కధిదై వమైన 

ద్వాపరుడు, సాధుకారేణ = “సాధు” ఆను శబ్దము నుచ్చరించుటచే, 

అనగా “చక్కగ నున్నది” “శభాష్” అని చెప్పుటచే, తద్వికారం== 

ఆ కలి యొక్క. వాగుడును, అదీదిపత్ = వర్ధిల్లజె సెను, ఆధథ=పిదప, 

నముచేః=-నముచియను రక్క_సునకు, రిపుః=-శ|తువైన ఇం(దుడు, 

(శ వణే=చెవియందు, పాణిం=ాహ స్తమును, పణీయ = పొందించి, 

యనగా చెవులను మూసికొని, అవోచకత్=ాపలి కెను, 

సాధుకారోణ. సాధోః కారః==సాధుకారః, తేన= సాధుకారేణ. 

భావము : 

కలిపురుషుని (ప్రలాపములను విని ద్వాపరయుగపురుషుడు “లెస్స” 
ఓ! స్స యని మెచ్చుచుండగా నాకలి పురుషునకు నింకను నుత్చాహము పెరిగి 

ఇంకను వాగుడు పెరుగజొచ్చెను. ఆ సమయమున నిందుడు ఆ కఠిన సంఖా 

షణమును వినలేక చెవులను మూసుకొనెను. 

శ్లో, విన్మేయమతి రస్మాసు సాధు వై లక్ష్య మీక్షనే 
యద్గ_క్రేల్స మనల్బాయ తద కే (హియ మాత్మనః. 141 

(ఎజి టి 

ప.వి. విస్మేయమతిః-అస్మాసు-సాధు- వై లక్ష్యం. ఈక్ష సే-యత్-ద లే-అల్పం- 

అనల్పాయ- తత్. దలె- [హియం-- ఆత్మనః, 

అర్థము : (హే కలే! =ఓయీ కలీ!) విస్మేయమతిః, విస్మేయ= ఆశ్చర్యమును 
బొందదగిన,మతిః=బుద్ధిగ ల్లిన నీవు, అస్మాసు == మాయెడ, వై లక్ష్యం= 

సిగ్గును, ఈక్షసే=-చూతువు. సాధు! =అది సరియెనదే. ఏలయనగా, 
అనల్పాయ= గొప్పవానికై,  ఆల్పం=కొంచెమైన, యత్ దేనిని, 
ద తేషాఇచ్చునో, తత్=--అది, ఆత్మనః== ఆ దాన మొసంగిన తనకే, 

[హిాయం=ాసిగ్గును, దల్తే==క తిగించుచున్నది. 
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బిస్యేయమతిః- విసే స్మెయా మతిః యన్య సః=వి స్మేయమతిః 

వై లక్ష్యంం- విలక్షస్య భావః=ావె వై లక్ష్యం, 

భావము : 

ఓ కలిపురుషా! నీ బుద్ధి యాశ్చర్యకరమైనది. నీవు “జగతో |పీస్తు 

యుష్మాభిః” అని మాచే [పపంచమునకు సిగ్గు కలుగుచున్నదనిన సంగతి సరి 

యైనదే! ఏలయనగా, గొప్పవానికి అల్పమును దానము చేసినచో ఆది యాదాతకే 
సిగ్గు కలిగించును. మేము గొప్పవాడగు నలునికి కీర్రిమున్నగు నల్పవస్తువులనే 
యిచ్చితిమి. కాన నది మాకు లజ్జాకరచే. కొన నితరుల మనోగతమును నీవు 

తెలిసికొనుట యాశళ్చర్యకరమైనది. అనగా మాహృదయమందలి లజ్జను నీవు 
[గహించితివి కాన నీబుద్ధి యాశ్చర్యకరమైనదని యాశయము. లేదా తుచ్చులలో 

నతితుచ్చుడ వై వె నందువలన గొప్పవాడవగు సీకు కసో్కోో౬ఒయం ధర్మమర్మాణి 

కృ న్తతి'ఇత్యాదిగా నొనరించిన నింద చాలా స్యల్ప మైనది, దానికంటె నధిక మైన 

నిందకు పాుడవైన నీకు కొలదిపాటి నింద నొసంగినందులకు మేము సిగ్గు” 

జెందుచున్నా ము. 

లేదా ! ఆతిహీనునకు దేనినై నను కొంచె మొసంగినచో నది దాతకు 
సిగ్గును కల్లించును. [పకృతము సంభామణకును( దగని నీకు మేము నింద నొసంగి 
నాము. కాని యట్లు చేయుట యయు క్రము. కాని యట్లు చేసి సిగుపడుచున్నాము. 

దీనిని [గహించిన సీ తెలివిని చూచి యాశ్చర్య పేడుచున్నాము” అని కాని 
యాశయము. 

ల్లో, ఫలసీమాం చ తుర్వర్షం యచ్చతాంళో ౬పి యచ్చతి, 

నలస్యాస్మదు పఘ్నా సా భద్రి ర్ఫూతావకేశినీ, 142 

ప, వి. ఫలసీమాం-చతుర్వర్గం-_యచ్చతకా కో... అపి-యచ్చతి. నలస్య..ఆస్మదు 

పమ్నా-సా-భ క్రిః-భూతా-అవకేశినీ, 

అర్థము: యచ్చతాంళః ఆపి,యత్ =—ఏ భ క్రియొక్క., శతాంశః అపి==-నూజవ 

భాగముకూడా, ఫరిసీమాం== ఫల=ాచివరిఫలముయొక ,_, సీమాం= 
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ఎల్పయైన, చతుర్వర్గం =ధర్మార్ధకామ మోక్షములను నాల్గింటిని, యచ్చతి = 

నలుని -కీయ(దగినదో , అస్మత్ మమ్ములను, ఉపఘ్నా=౭ఆ శయము 

గావించుకొనిన అనగా మాయందు నెలకొనిన అనగా మమ్ములను 

విషయము గావించుకొనిన,నలస్య == నలునియొక్కం-, సా == ఆయతిశయిం 

చిన, భ క్రి==భకి, అవ కేశినీ=ానివృల మైనదిగా, భూతా== ఏర్పడినది. 

భలనీమాం_ఫలస్య సీమా = భఫలసీమా, తాం=ాఫలసీమాం. 

యబ్భృతాంళ 8- శతం అంళః = శతాంశః, యస్య కతాంశ? = 

యచ్చతాంశ'ః. 

అన్యయవథభ్యూ. వయం ఉపఘ్నః యస్యాస్సా=౭ఆస్మదుపఘ్నా* 

"అవరేళినీ_ అవక మీ ఇతి == అవకేశినీ, 

భావము : 

నలునికి మాయెడ నున్న యత్యధికమగు భ క్రిలోని నూరవభాగమునకే 

యతడు సకలఫలములకు చివరియెల్లయైన యనగా పరమఫలమైన ధర్మార్గకామ 

మోక్షము లనెడి చతుర్వర్గము నిచ్చుటకే అర్హుడు. కాని యాచతుర్యర్గ మునక ౦టె 

నధికవలము [పపంచమున లేనందువలన నతని నిస్సీమఖ క్రికి తగినదానిని 
మేమీయలేకపోయినందువలన నాతనికీ నిం|దాదులగు మాయెడనున్న భక్తి 

వ్యర్థమై పోయినది. ఆతని ఘనమైన భక్తికి ధర్మార్థకామ మోక్షములను నాల్లింటి 
నిచ్చినను చాలదు, ఇక నాతనికి దమయ ని నొసంగుట యెంత మాత్రము, కాన 

నాతని భక్తికి బుణపడిన మాకు సిగ్గు తగినదని యాశయము. 

ల్లో, భవ్యో న వ్యవసాయన్నే నలే సాధుమతౌ కలే ! 

లోకపాలవిశాలో౬సౌ నిషధానాం సుధాకరః. 148 

ప. వి. భవ్యః-న-వ్యవసాయః - తే.నలే...సొధుమతౌ-కలే | _లోకపొలవిశాల?---- 

అసౌఒనిషధానాం.సుధాక రః, 
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ఆర్థము: హేకలే ! =టకలీ, సాధుమతౌ; సాధు=ారాగ ద్యెష ములు లేనందున 

పవి|త మైన, మతొ=-హృదయము గల్లిన, నలే=ానలుని విషయమున, 

తే నీయొక్క, వ్యవసాయః=(పయత్నము, భవ్యః == యుక్తమైన 

దిగా, న=లేదు, నిషధానాం =నిషధ దేశములకు, సుధాక రః =చన్లు9 డెన 

అనగా నిషధదేశ [పజలకు చన్దు9నివలె నాహ్తాదకరుడై న, అసౌ= ఈ 

నలుడు, లోక పాలవిశాలః; లోక పాలడాదిక్సాలకులవలె, విశాలః= విశే 

షముగా పకాశించునట్టివాడు, ఏలయనగా ! నతడు వారియంశముతో 

జన్మించినవాడు. 

నొధుమతౌ-సాధ్వీ మతిః యస్య సః=సాధుమతిః, తస్మిన్ =సాధుమతొ 

లోకపాొలవిళాలః_లోకాన్ పాలయ న్రీతి=-లోకపాలాః, లోకపాలా ఇవ 

విశేషే శాలత ఇతి లోకపాలవిళాలః 

భావము : 

ఓ కలీ ! రాగద్వేషములులేశ పరికుద్ధహృదయుడగు నలుని విషయమున 
సీ [పయత్నము యుక్రము కాదు. ఆ నలుడు నిషధదేశ (పజలను 

చన్గుడువలె నానన్రపరచువాడు. దిక్పాలురయంశమున నుద్భవించినందు 

వలన వారివలె విశేషముగా (పకాశించువాడు. అట్టివాని కపక రించుట 

తుదకు నీకు | శయస్క_రమైనది గాదు. 

రో న పశ్యామః కలే _స్తస్మి న్నవకాశం క్షమాభృతి, 

నిచితాఖిలధర్మే చ ద్వాపరసో్యోదయం వయమ్, 144 

ప. వి. న-పశ్యామః -క లేః-తస్మిన్ ఆవకాశం. క్షమాభృతి-నిచితాఖిలధ ర్మే-చ- 

ద్వాపర స్య -ఉఊదయం- వయమ్. 

అర్థము: (కించ = వటి యు) క్ష మాభృతి = భూ పాలుడును (ఓర్చునకు నెలవు నైన) 

తస్మిన్ =ఆనలునియందు, కలేః -- కలియుగపురుషునకును (కలహము 
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నకును) అవకాశం =ఎడమును, వయం = మేము, నపశ్యామః=చూడము, 
ధర్మముతో భూమిని పాలించెడి క్షమాశీలుడగు రాజునకు కలిదోషముకాని 

కలహము కాని ఎక్కడిది? కించ==మరియు, నిచితాఖిలధర్మేచ,నిచిత = 

సంపాదింపబడిన, అఖభిలధ ర్మే సక లధర్మ ములుకలిగి నయానలునియందు, 

ద్వాపరస్య=నీమి(తుడై న మూడవయుగ మునకును (సందేహమునకును) 

ఆ కమించు నవకాశమును,|పకాశ మును; వయం=మేము, న పశ్యామః = 

కోరము. 

కమాభ్ళతి _ క్షమాం భీభ ర్రీతి=క్షమాభృత్, తస్మిన్ =క్షమాభృతి. 

నీబితాఖిలధర్యో_అభిలాశ్చ తే ధర్మాశ్చ =అఖిలధర్మాః, నిచితాః అఖిల 

'ధర్మాః యేన సః=నిచితాఖిలధర్మః, తస్మిన్ =నిచితాఖిలధ ర్మే. 

భావము ; 

భూమిని భరించుచు క్షమాశీలుడై మెలగు నలునివిషయమున కలియుగాధి 

పతికిని (కలపామనకును) తావును మేము వాంఛింపము. మరియు సమ స్తపుణ్య 
కొర్యములను గావించినవాడును ను పనిషదర్థములను వేదములోని గూఢార్థము 

లను చక్కగా నెజింగినవాడును నగు నలునివిషయమున నీమితుడై న ద్వాపర 

యుగాధిపతికిని సంశయమునకును నా|క్రమణావకాశమును [పకాశమును మేము 
వాంఛింపము. అనగా క్షమాశీలుడై న నలునియందు కలవామున కవకాశములేదు. 

సకలథర్మరహస్యముల నెణింగిన నలునియందు ధర్మసందేహము లుదయింపను 
నవకాశము లేదని యాశయము. 

శ్లో సా వినీతతమా భె మీ వ్యరాఒనరగహి రహో! 
౧ 0 అథి థా లు 

కథం భవద్వి ధై ర్బాధ్యా (పమితి ర్విభమెరివ. 145 

ప. వని. సా_విసీతతమా_ భెమీ- వ్యర్థానర్గ[గ హైః- అహో! కథం-భవద్విధై 8- 

బాధ్యా-| పమితిః -వి భ మెః-ఇవ, 
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అర్థము: కించ=మజియు, వినీతతమా =మిక్కి_లి వినయవతి యును, పక్షాంతర 
మున, వినీత = తొలగింపబడిన, తమా=-అజ్ఞానముకలది యు, అనగా 

శ్రమను నిరాకరించునదియునగు, సా==ఆ, ఖై మీ=ాదమయ న్తి, వ్యర్థా 
నర్ధ్మగ హెః; వ్యర్థ=ాఫలములేనట్టి, అనర్థ[గ హెః=వై రము నాచరిం 

-చుటయను పనియందు బట్టుదల గలవియును, పక్షాన్తరమున, వ్యర్థ=ా 

ఫలములేనట్టి, అనర్థ=-ము త్తెపుచిప్పయందు వెండిని విషయీకరించిన 

పయోజనరపాతమగు, (గ హైః డాజ్ఞానముగలిగిన, భవద్విధై ౭=మీ 

వంటివారి చే, (పమితిః = యథార్థజ్ఞానము, వి భమైరివ=- ఆయథార్థ 

జ్ఞానములచేత నెట్లో యట్లు, కథం=ఎట్టు, బాధ్యా=ాపీడింపదగినది. 

పీడింప సాధ్యముకాదని యర్థము. అహా!=-ఆశ్చర్యము. పాతివత్యము 
వలని (పభావము తిరస్కరింప నశక్యమని యర్థము. 

'బినీతతమా _ అతిశథయేన వినీతా = వినీతతమా. (పకాంతరమున) 

వినీతం తమః యయా సా=వినీతతమా. 

వ్యూర్జానర్థ (గ హైః - వ్యర్థ ః అనర్థ(గహః యేషాం తే = వ్యర్థానర్థ 

(గహోః, తైః =వ్యర్థానర్థ్మ్యగ హైః. (పశాంతర మున) అనర్థస్య [గవః = 

అనర్థ్మగహః, వ్యర్థ ః ఆనర్థగహః యేషాం తేజూవ్యర్థానర్థగహోః తెః= 

వ ర్లానర్గ[గ హః. 
ఫ్ర థి పుం 

భావము : 

మణియు ఆదమయంతి మిక్కిలివినయము గలిగినది. కాన [ప్రయోజనము 
లేని వైరాచరణమున బట్టుదల గలిగిన మీవంటివారిచే, ఆజ్ఞానమును నిరాకరించు 

నదియును. ము తెపుచిప్పయందు వెండి మున్నగు _పయోజన మెట్టు బాధింప 

బడదో అశ్రు ఆమయు బాధింపబడదు. ఆమె [పమితి యనగా యథార్థజ్ఞాన ముతో 

సమానము. మీరు ఆయ థార్థజ్ఞా నములతో సమానము. అనగా నామెయొక్క_ 

పాతి వత్య పభావము తిరస్కరింప సాధ్యముకాదు. కాన నిడి యాళ్చర్యకరము. 
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తో, తం నాసత్యయుగం౦ తాం వౌ (తేతా స్పర్షితు మర తి, 
య ధి యి 

ఏక్కపకాశధర్మాణం న కలిదాషపరౌ యువామ్. 146 

ప, వి. తం-నాసత్యయుగ ౦- తాం. వా-(లేతా- స్పర్థితుం-ఆర్హృతి- ఏక పకాశ 

ధర్మాణం-న-క లిద్వాపరౌ-యువామ్. 

_ అర్ధము:- హే కలిద్వాపరౌ == ఓకలియుగద్వాపరయుగా ధిపతులారా, ఏక పకాళ 

.ధర్మాణం, ఏక కేవలము, (పకాశ == పకాశించునట్టి, లేదా (పసిద్ధమై 
నట్టి, ధర్మాణం=ాధర్మముగలిగిన, లేదా న్యాయవిచారముగ లిగిన లేదా 

పుణ్యము గలిగిన, లేదా స్వభావము గలిగిన, తం = ఆనలుని, తాం 

వా==ఆ దమయ నినికాని, నాసత్యయుగం, నాసత్య = అసత్యము 

కానట్టి యనగా సత్య మేయైనట్టి, యుగం = సత్యయుగము ఆనగా 

కృతయుగము, తథా=-అర్టే, తేతా=ా తేతాయుగమును, స్పర్థితుం=ా 

పోల్చుటకు, అర్హతి == తగినది, కాని జయించుటకు తగినదికాదు, 

యువాంజాక లిద్యాపరములను మీరిద్రరు, తం=ఊఅనలుసి, తాం వాడె 

ఆదమయ నిని కాని, స్పర్థితుండా పోల్చుటకు, నార్లతః=-తగినవారలు 

గారు. లేదా, అసత్యయుగ ం=కృతయుగ ముకంటెను అధర్మయుగమైన, 

తేతా=ా| తేతాయుగ ము (ఆగ్ని|తయము) స్పర్థితుం = పోల్చుటకు, 

నార్హతి=ాతగదు.( నాసత్యవా అశ్వ నీకుమారులయొక్క-, యుగం=జంటి, 

తం=ఆనలుని,స్పర్థితుం == సౌందర్యమును బోలుటకు,అర్హతి = తగునని 

యర్థము సూచితము )(సుతరాం = అన్నివిధముల, కలిద్వాపరౌ = కలి 

ద్వాపరములై న, యువాం=మీరు, స్పర్థితుం=-పోలుటకును, నార్హథః = 
తగరని యర్థము లేదా! ఆశ్వినీకుమారులజంటయు, గార్హపత్య ఆహవనీయ 
దశ్నీ ణాగ్నులనెడి (తేతాగ్నులు, ఏక పకాశధర్మాణం == (పసిద్ధమగు 

[పకాశశీలమగు శరీర సౌందర్యము లేదా తేజస్సు అనెడి గుణములుగల 

యానలునికాని, యాదమయ నిని కాని, మిశితములై పోలునుకాని _ [పతే 
కముగా బోలలేవు.అనగా అశ్వినీకుమారు లిరువురును |తేతాగ్ను లనబడు 

మూడగ్నులును కలిసినచో శరీరసౌందర్యము తేజస్సు అను ధర్మములతో 
అనగా గుణములతో గూడిన నలునిదమయ న్తిని బోలగలవని యర్థము. 

కాని యవి యేవియు వారిని జయింపలేవనియు నర్థము .క లిద్వాపరములై న 
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మీరియువురును అధిక పాపముతో గూడినవారుగాన, వారిని బోలుటకును 

అర్హ్ము లుకారని యర్థము. 

లేదా, పురుషులై న కలిద్వాపరములు నలునితోడను, స్రీయెన (లేత, దమ 

యంతితోడను పోలజాలవు. లేదా విరుద్ధములును ననిక్చితములును నగు 

ధర్మములున్నచోటనే కలహములు సందేహములు కలుగుచుండును. 

అట్టితావులయందే క లిద్యాపరములగు మీకు (పస క్తి. కొని నలదమ 

యంతులు శాస్తనుగుణములగు నిశ్చితములగు ధర్మములచే గూడినవారు 

గాన నచ్చట కలిద్వాపరములగు మీయిజువురి యావళ్యకత లేదుగాన 
వాదితో మీరేవిధముగను టోలజాలరని గాని యర్థము. 

నానత్యాయుగం-నో సత్యం=-అఆసత్యం, న అసత్యం =నానసత్యం,నాసత్య 

మితి యగం=ానాసత్యయుగం. 

వేక్ వకాళధోర్భా జం_ఏకః (పకాశః యస్య సఃవా ఏక పకాళః, ఏక 

[పకాళః ధర్మః యస్య సః, యిస్యాః సా వా=- ఏక పకాశధర్మా.తం వొ 

తాం వా=ావఐక'|పకాశ ధర్మాణం. 

కోలిద్నాంవరొ.కలిశ్చ ద్యాపరశ్చ=కలిద్యాపరౌ. 

భావము : 

ఆనలుని కానీ, యా దమయంతిని కాని సత్యయు క్రమెన కృతయుగము, 

కొంత సత్యము తజీగిన (త్రేతాయుగము కొంత పోల[దగినవి. ఏలరయోనగా, 
వారిరువురు కేవలము దేదీష్యమానమగు ధర్మము న్యాయవిచారము పుణ్యశ్రీలము 

గలవారలు. కాని పాపపూర్ణములగు కలిద్వాపరములు వారిని పోలుటకును నర్హులు 

కారు. కృత [తేతాయుగము లొకవేళ వారినీ టోలినను వారిని జయింపలెవు. ఇక 

కలిద్యాపర ముల విషయములు పత్యేక ముగా జెప్పనేల? 111461 

ల్లా. కరి ష్యెఒవశ్య మిత్యు క్వా కరిష్యన్నపి దుష్యసి, 

దృష్టా౬దృష్టా హి నాయ త్తాః కార్యీయా హేతవ స్తవ. 117 

ల) 
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ప వి. కరి ష్యే-అవశ్యమ్-ఇతి- ఉ క్వా-కరివ్యన్ (అకరిష్యన్ )-అపి - దువ్యసి- 

దృష్టాదృష్టాః-.పా-వా-న-ఆ యతాః-కార్యీయాః- హేతవః-తవ. 

అర్ధము: హే తలే! -- ఓకలీ ! అవశ్యం మై నిశ్చితముగా,క రి ష్యే -=చేయటోవు 

చున్నాను, ఇత్యు క్వా = ఇట్లు చెప్పి, కరిష్యన్నపి == చేయగోరినను, లేదా 

అకరిష్యన్నపి = చేయక పోయి నను, దువ్యసి = దుష్టుడవయ్యెదవు. ఇక 

చేసినచో నెంత దుష్టత్వ మేర్పడునో! _పహా==ఏలయనగా, కార్యీయాః= 

కారోత్స త్తికితగిన, హెతవః=కారణములై న, దృష్టాఒదృష్టాః, దృష్ట= 

కంటితో చూడబడిన దండాదులు, అదృష్టాః==కంటితో చూ డబడనికాలము 

కర్మ ఈశ్వరేచ్చ మున్నగునవి,తవ =నీకు,న ఆయతాః=ాస్వాధీనములు 
కావు. అనగా నాయాకార్యములను బుట్టింపజే సెడి కారణసామ్మగి కాలము 
వలనకాని, యదృష్టమువలనకాని, స్వయముగ్గాకాని, యేర్పడును. వానిని 
స్వ్ర ఏర్పయుచలేవు. కాన నిశ్చితముగా చేయగలనని (పతిజ్ఞచేసి పాప 

కార్యమును జేయకపోయినను, మనసున దానిని జింతించుటచేతను నోట 

దానిని పలుకుటచేతను మీవంటివారికి పాపమేర్పడును. 

ద్వ) వూ౬ద్య వత దృష్టాళ్న ఆదృష్టాశ్చ = దృష్టా ఒదృష్టాః. 

కార్చ యాః_కార్యస్య ఇ మే=ాకార్యీయాః 

భావము : 

ఓకలీ! నిశ్చితముగా పాపకార్యమును చేయుదునని (పతిజ్ఞ గావించి చేయ 

గోరినను దోష మేర్పడుచున్నది. ఇక చేసినచో నెంతదోష మేర్చడుచున్నది. 

ఇక చేసినచో నెంతదోష మేర్పడునో చెప్పనేల? లేదా అట్టు (పతిజ్ఞచేసి చేయక 

పోయినను దోవ మేర్పడుచున్నది. ఇక చేసినచో నెంత దోష మేర్పడునో 

చెప్పనవసర మే లేదు. లోకమున నొక కార్య మేర్పడుటకు సాధన సామ్మగులలో 

కొన్ని దృష్టములై యుండును. ఆనగా కంటితో చూడబడియుండును. అనగా ఘటా 

దులకు సంబంధించిన కారణసామ్మగితో దండము మృత్తు మున్నగునవి 
దృష్టములు. ఇక కాలము కర్మ ఈశ్యరచ్చ మున్నగుకారణములు, అదృష్టములై 
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యుండును. అవి యేవియు నీవశమునం దుండవు. ఆ, దృష్టకార ణములు కొని 

యదృష్టకారణములు కాని కాలవశముచే కాని యదృష్టవశముచే కాని లేదా న్వయ 

ముగా కాని యేర్పడును. వానిని నీ వేర్పరుపజాలవు. కాని చేయగలనని పతిజ్ఞ 

కావించి పాపమును జేయక పోయి నను నాపాపచింతనముచేత మనస్సు, వాక్కు 

దూషితములై , నిన్ను పాతకునిగా జేసినవని యాశయము. ॥147॥ 

జ 

కో దోహం మోహేన య సస్మి న్నాచరే దచిరేణ సః, 
౧ అధి 

తత్సాపసంభవం తాప మాప్పుయా దనయా త్తతః. 148 

ప.వి. [దోహం-మోహేన-యః = తస్మిన్ - ఆచరేత్ -అచిరేణ = సః-తత్పాప 

సంభవం- తాపమ్-ఆప్పు యాత్ _-ఆనయాత్ -తత ౪. 

అర్థము : కించడామటియు, యః = ఎవ్వడు, మోహేన = అజ్ఞానముచే, 

తస్మిన్ =ఆనలునివిషయమున, [దోహం= ఆపకారమును, ఆచరేక్ = 

ఆచరించునో, సః=- అతడు, అచిరేణ= శీ ఘముగనే, తతః=ాఆ, 

అనయాత్--అవినీతివలన, 'తత్పాపసంభవం, తత్సాప=ాజ నల|డోహ 

మనెడి హపముచే, సంభవం == పుట్టిన, తాపంచాతీ వబాధను, ఆప్పు 

యాత్ = పొందును. 

లలా వనంభొవం _ తస్య పాపం = తత్సాపం, తత్సాపేన సంభవః 

యస్య సఃవా తత్ప్చాపసంభ వః, తం==త త్పాపసంభవం. 

అనయాత్ _ న నయః=అనయః, తస్మాత్ = అనయాత్. 

భావము : 

మజశీయు నజ్ఞానముచే నలుని విషయమున నపకారము నెవ్యడు చేయునో 

అతడు కీ ఘముగనే యా యవినీతివలన ఆనల దోహ మనెడి పాపముచే సంభ 

వించు తీ వబాధను( బొందగలడు. 1142 



లీ శ్రీహఠ నె షధము 
య హె 

శో యుగశేష! తవ ద్వేష సస్మిన్నేష న సామ్రుతం, 
0) అల 

భవితా న హితాయెత దె్యరం తే వె రనేనినా. 149 
Qe యి యా 

ప. వి. యుగ శష-తవ-ద్వేషః - తస్మిన్ - ఏషః - న-సాం[పతం-భవితా-న - 

హితాయ-ఏతత్ -వైరం-తే-వైరసేనినా. 

అర్థము : హే యుగ శేష కృతాది యుగములలో శేషించిన కడపటి యుగమున 

కధిపతివైన ఓకలీి! తస్మిన్ == ఆనలునియందు, తవ=నీకు, ఏవః= 

ఈ, ద్వెషఃజావైరము, న సాం|ప్రతం=ాయు కము కాదు. వైరసేనినా 
=ావీరసేనుని కుమారుడగు నలునితో, ఏతత్ = ఈ, వెరం=ా 

విరోధము, తే=ానీకు, హితాయ=మేలునకై, న భవితాడాకాటోదు. 

యగళేవ _ యుగేషు శేషః = యుగ శేషః, తస్య సంబుద్ధిః = 

హయుగశేవ. 

వై రనేనినా _ వీర సేనస్య అపత్యం పుమాన్ 

వై రసేనినా. 

భావము : 

కృతాదినాలుగుయుగ ములలో శేషించిన యో కలీ! ఆనలునియందు నీకీ 

ద్వేషము తగదు. వీరసేనమవహోరాజు పుతుడైన నలునితోటి వైరము నీకు 

మేలును కలిగించదు. ॥149॥ 

శో, తత్ర యామీ త్యసజానం రాజసంపరి హార్యతాం, న జ 
ఇతి తత్ర గతో మాగా రాజసంసది హాస్యతామ్, 150 

ల 

ప.వి.త (త -యామి-ఇతి-అసజ్జానం -రాజసం -పరి హార్యతాం-ఇతి-త|[త-గత౩= 
లో 

మాగాః-రాజసంసడి_హాస్యతామ్, 
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ఆర్థము * హేకలే!=ాఓకలీ!, త త==- ఆస్వయంవరమందు, యామి = పోవు 

చున్నాను, ఇతి = ఇటువంటి, రాజసంారజోగుణముచే నేర్పడిన, 

ఆసజ్ఞానం = చెడ్డబుద్ధి, పరిహార్యతాంచావర్ణింపబడునుగాత, ఇతి= 
దో 

ఈ దుష్టబుద్ధివలన, త| త=-అచ్చట, రాజసంసది=-రాజసభయం దు, 

గతః= పోయినవాడవై , హాస్యతాం = పరిహసింపదగియుండుటను, 

మాగాః = పొందకుము. 

అనడ్డొనం ౬ న సత్ ==అసత్, అసచ్చ తత్ జ్ఞానం చ == అసజ్జానమ్. 
డో ౮ 

రౌజనంనోది _ రాజ్ఞః సంసత్ = రొజసంసత్, తస్యాంజచరాజసంసది. 

వోన్నుతాం - హసితుం యోగ్యః = హాస్యః, హాస్యస్య భానః= 

హాస్యతా, తాం==హాస్యతాం. 

భావము : 

ఓ కలీ! ఆ స్వయంవరమునకు బోగలనని రజోగుణముచే నేర్పడిన 
దుర్చుద్ధిని మానుకొనుము. ఇట్టి దుర్చుద్దితో నచ్చటి రాజసభ కేగి పరిహాస 
పా తుడవు కాకుము. 11501 

భా, గత్వా_నరా నలం భె మీం నాఒకస్మా త్వం (వవేక్యసి, 

షడ్డాం చక్ర మసంయు కం పఠ్యమానం డకారవత్, 

పవి, గత్వా-ఆన్తరా-నలం-భై మీం_న-అకస్మా త్_త్యం-|పవేక్షసి- వషణాం-= 

చ|కం-అసంయు కృం-పఠ్యమూనం-డకారవత్ . 

అర్ధము : హేకలె!=ఓకలీ!, గత్వా=-నిషధదేశములకు బోయి, నలం భై మీం 
ఆ_న్గరా=నలదమయంతులకుమధ్య, అకస్మాత్ =వెంటనే, లేదా పాప 

మనెడి కారణములేకయే, త్యం=ానీవు, న _పవేక్ష్యసి=|పవేశింపవు. 

నలుడు పుణ్యచరితు డగుటవలన దమయంతి పాతి వత్యధర్మముతో 
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గూడినదగుటవలనను వారిద్దరిని నీవు పరాభవింపజాలవు. ఎట్టనగా, 

ఆసంయు కం=-పూర్యము సంధిలేక వేరు గావింపబడిన (పకృతి (ప్రత్య 

యముల విభాగము కలదియు పిదప కలుపబడి పయోగార్ల ముగా 

పఠింపబడు, . వణ్జాం=వట్ శబ్ద ష్ష్ బహువచనముయొక్క్ల, చక్రం 

అ_న్లరాడావర్ణ సమూహమునకు మధ్య, డకారవత్ = డకారమువలె, 

శాస్త్ర విధిలేక డకారమెట్టు ““వషళ్ణా'' మను శబ్బ్దభఘటన వళ్లముల మధ్య 

(పవేశింపదో, అర్రే నీవును వారిద్దరి మధ్య (ప్రవేశమును బొందజాలవు 

అని సాధర్మ్యోపమ. మ శబ్దమునకం మ “వషట్ చతుర్భ్యశ్చ''యను 

సూ[తముచే “ఆమ్'' పరమైనపుడు నుడాగమము రాగా “నామ్''పరము 

కాగా “స్వాది ష్వసర్యనామస్థానే” యను స్ఫూతముచే పూర్వమునకు 
పదత్వ మేర్పడగా, “రులాం జశో౬ నె” యను సూూతము వలన 

వకారమునకు ఢకొరము రాగా “న పదానాత్”” యను ని షెధనమునకు 

“అనామ్నవతి'” యను నిషేధ ముండుటవలన “ష్టునా మో ఆను 

సూూతమువలన “స్టుత్వముచే “నామ్” లోని నకారమునకు ణత్వము 
రాగా, “యరో=నునాసి శ్రే” త్యాది సూ(తముచే అననునాసికమగు 

డకారమునకును వ్యవస్థిత వికల్పము ననుసరించి, నిత్యముగా ణకారము 

రాగా, ఏ విధముగను “వణ్జాం' అను పదమధ్యమున డకారము 

స్వస్వరూపముతో [పవేశమును బొందజాలదు. ఆ విధముగనే వారిరువురి 

మధ్య నీవును డకారమువలె వికృతిని బొందక |పవేశమును బొందలేవు. 
కావున “షజ్ఞాం చ (కమసంయు కం 'పఠ్యమానం డకారవత్'' అని 

“'కమసంయు కోముగా పదవిభాగము గావించుకొని, [కమసంయు క్తం = 

క్రమముగా సంయు కమైన, యనగా కలసిపోయిన ' “షజ్జామ్”' అను 

శబ్బస్యరూపమునకు మధ్య డకారమెట్టు [పవేశింపదో అరే 'సీవును (పవే 

శింపశాలవని యర్థము, షష గ్రామ్'ఆను పదఘటిక వర్ణములు, కలియక 

ముందు “డకారము”” స్వస్వరూపముతో నుండదని యర్థము. లేదా 

“వషణ్ఞామ్” అనునెడ (పకృతిపత్మయదశయందు నాకస్మికముగా 

“ఆగన్తుకాదేశ రూపముగా, డకారమెట్టు పవేశించునో అట్టు సీవు 

_పవేశింపజాలవని వె వై ధర్మ్యోపమ యైనను చెప్పవచ్చును. “టకారవత్'” 

అనియు పాఠము గలదు, 
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ఈ శ్లోకము [పశేపము. (పకాశళవ్యాఖ్యాకారునిచే నిది పరి్యిగ 

పింపబడినది. కావున మల్లినాథసూరి దీనిని వ్యాఖ్యానింపలేదు. (పకాళ 

వ్యాఖ్యతో నిది యిట స్వీక రింపబడినది. 

అనంయు కం ఎన సంయు కం==అసంయు కం, తత్=ాఅసంయు కం. 

(కమనంయు త్రం ఎ [క్రమేణ సంయు కం==|కమసంయు కం, తత్ = 

[కమసంయుక్తం. ““చ[కమ సంయుక్రంి' అను నెడ, “చ” కారము 

“భైెమీం” అనునెడ నన్వయింపదగినది . 

భావము : 

ఓ కలీ! నీవు నిషధదేశములకు బోయి నలదమయంతుల మధ్య వెంటనే 

[పవేశింపజాలవు. లేదా పాపమనెడి కారణములేక | పవేశింపజాలవు, నలుడు పుణ్య 

చరితుడు. దమయ న్తి పాతి వత్యముతో గూడినది. కాన నీవు వారిరువురిని 

పరాభవింపజాలవు. దీనికి దృష్టాంతము:= “షణ్ణాం”' అను శబ్దము తొలుత 

పకృతి విభాగముతోగూడి వెనుక సంహితతో ననగా వర్ణముల నన్నింటిని కలిపి 

పఠరించునపుడు ఆ వర్ణముల మధ్య “వడ్” అను డకారము, విధి ననుసరించి వికృత 

రూపము నొందక యెట్టు (పవేశింపదో, అబే సీవృను వికృత రూపము నొందక 

పేవేశింపశాలవని యాశయము. తక్కిన విషయములు పైన వివరింపబడినవి. 

శో. అపరేఒపి దిశా మీళశా వాచ మేనాం శచీపతేః, 

అన్వమన్య న్త కి న్వైనాం నాదత్త యుగయో ర్యుగమ్. 151 

ప, వి. అపరే-ఆపి=దికాం-ఈశాః. వాచం ఏనాం- శచీపతేః= అన్వమన్య న్త= 

కింతు -వఏనాం-న- ఆద త-యుగ యోః-యుగం. 

అర్ధము: దిశాం= దిక్కులకు, అపరే == ఇతరులై న, ఈకాః == అధిపతులు, 

ఆనగా అగ్ని దేవుడు మున్న గువారలు, శవీపతేః == ఇం దునియొక్క_, 

ఏనాం: ఈ, వాచండాఊపదేశ వచనమును, అన్వమన్య న 



s7re శ్రీహర్ష నైషధము 

దించిరి. అనగా నిం|దుని వాక్యము యు కము అని యభినందించిరి. 

కింతు=కాని, ఏనాంzడాఈ మాటను, యుగ యోః=క లిద్యాపర ముల 

యొకు,  యుగం=ాజంటి, కరుం== ఆచరించుటకు, న ఆద త= 

[గహింపలేదు, అనగా ఈ మాటను వినలేదు. 

౪ బీనతేఃఎశచ్యాః పతిః = శ చీపతిః, తస్య=ాశబీపతేః, 

భావము : 

ఆగ్ని మున్నగు ఇతర దిక్సాలురు గూడా నిం|దుని యుపదేశవచనము 

లను ఆమోదించిరి, ఇం|దుని మాట యు క్రమైనదని యభినందించిరి. కాని కలి 

ద్యాపరములజంట యౌ యిం్శదుని మాట నాచరించుటకు నంగీకరింపలేదు. 11511 

కో, కలిం (పతి కలిం దేవాః దేవాన్ (పత్యేకళః కలిః, 

సోపహాసం సమైర్వర్ల రిత్తం వ్యరచయ న్మిథః. 152 

ప. వి. కలిం-పతి-కలిం- దేవాః దేవాన్ -|పతి- ఏక శః -కలిః-సో పహాసం-సమైః. 

- వర్జెః--ఇత్ధం-వ్యరచయన్ మిథః. 

అర్థము:- దేవాః = ఇం| దాదిదేవతలు, కలిం పతి=ాక లియగ మును గూర్చి, 

కలిశ్చ =-కలియుగమును, దేవాన్ |పతి=-దేవతలను గూర్చి, ఏకళః == 

(ప్రత్యేకముగా, నమైః = సమానములై న, వర్ణెః = ఉభయార్గక ములగు 

శబ్దములచే, ఇళ్ల ం==చెప్పబో వు పకారము, ' మిథః = ఒండొరులను 

గూర్చి, సోపహాసం=ాపరిహాసముతోడ, కలిం=-క లహమును, వ్యరచ 

యన్ =కావించిరి. 

నోవవోనం = ఉపహాసేన సహితం యథా తథా=సోపహిసం,. 
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ఇం దాదిదేవతలు కలినిగూర్చియు, కలి ఇం(ద్రాదులనుగూర్చియు, నుభ 

యార్ధక ములగు శబ్బ్దములచే చెప్పబోవు పకారము పరస్పరము పరిహాసపూర్వక 

ముగా తగవులాడుకొనిరి. 11521 

AD త్మతాఒగమన మెవార్హం వై రనేనే తయా వృతే, 

ఉద్వేగేన విమానేన కిమనేనాఒపి ధావతా, 158 
ళు 

ప. వి. తృత-ఆగమనం-ఏవ- అర్హం-వై రసేనే_తయా-వృలే- ఉద్వేగేన-విమా 
నెన_కీం-అనేన_ఆపి -ధావతా, 

ఆర్థము:- హే కలే=-ఓ కలీ! తయా==ఆ దమయంతిచేత, వై రసేనే= వీర 
సేనునికుమారుడగు నలుడు, వృతే సతి ==వరింపబడగా, త్మ త==ఆ. 

స్వయంవరమందు, అగమనమేవ = పోకయుండుటయే , వరం=|శేవ్షము, 

అతవఏవ _ ఇందువలననే, ఊఉద్వేగేన== మిక్కిలి వేగముతో, ధావతా= 

శ్రీ ఘముగా వెళ్ళుచున్న, అనేనా ఈ, విమానేన = విమానముచే, కిం 

ఏమి (పయోజనము? ఇపు డచటికి వెళ్ళుట నిషృృలము. పశాంతరమున:. 

హే ఇంద!==ఓ ఇందా! త(త=ఆ స్వయంవరమందు, తయా=ఆ 

దమయంతిచే, వైరసేనే == నలుడు, వృతే సతి = వరింపబడగా, 

ఆగ మన మేవ = స్వర్గమునకు వెళ్ళక యుండుటయే, అర్హ ం=ాతగినది, 

దమయంతికై భూమికి వచ్చిన మీరు, దమయంతిచే వరింపబడనందు 

వలన గలిగిన యవమానముతో శచీదేవి మున్నగువారియెదుట ముఖమును 
జూపనసమర్థులు గాన స్వర్గమున కేమాతము పోరాదు. తథా== అర్రే, 

అపి ధావతా=ా ఆచ్భాదనముకలిగిన, విమానేన == మానములేనటువంటి, 

అనేనా ఈ ముఖదర్శనముచే నూపాంపబడిన, ఉద్వేగేన == అవమానము 
వలన కలిగిన మనః సంవోభముచే, కిం?==ఏమి [పయోజనము? కాన 
నది చాలును. అనగా దానిని మజగుపరచుట వ్యర్థ వణ. ధైర్యమును 

వహించి యొకవేళ దమయంతి అభించనందువలని దుఃఖమును మీఠు 

కప్పిపుచ్చుకొన్నను నేను మీ భావములను జూచి చక్కగా నూహించితిని, ' 
కావున మీరు మీదుఃఖమును కప్పిపుచ్చుకొనుట వ్యర్థము. 



వై రనేనో - వీరసేనస్య అపత్యం పుమాన్ =వై ర సేనిః, తస్మిన్ = 

వైరసేనే, 

అవీధావతా _ అపిధా అస్యా స్రీతి==అపిధావాన్, తేన==అపీధావతా. 

భావము : 

ఇం[దాదులతో కలిపురుషునకు జరిగిన కలహ్మపకారమును వర్షించు 

చున్నాడు, 

ఓ కలీ! దమయంతి నలుని వరించిన పిదప నచ్చటికి వెళ్ళక యుండుట 

యుక్తము. కావున మిక్కిలి వేగముతో బరుగిడు నీవిమానముతో [బయోజన 

మేమి? ఇపు డచటికి వెళ్ళుట వ్యర్థము. పశాంతరమున:- ఓ యిం[దా! ఆ 

స్యయంవరమునందు దమయంతి నలుని వరించినపిదప అచ్చటినుండి మరలి 

వచ్చుటయే మీకు తగినపని. లేదా స్వర్గమునకు వెళ్ళక యుండుటయెనను తగినదే. 

ఏలయనగా, దమయంతిచే వరింపబడగలమని మీరు భూమికి వచ్చితిరి. కాని 

యామెచే మీరువరింపబడనందువలన స్వర్గమునకు మగిడిపోతిరేని శచీదేవి 
మున్న గువారి యెదుట మోము జూపుటకూడా మీకు శకషర్ణముకాదు. ఏలయనగా, 

మీరు ఆవమానమునకు బాల్చడితిరి. కాన స్వర్గమునకు వెళ్ళకయండుటయే 

మీకును తగినది. కాన నవమానభరముచే ముసుగువేసుకొని చి తచాంచల్యముతో 

బాధపడనేల? అనగా నీయవమానముచే నేర్పడిన వికారములను గప్పిపుచ్చుట 

వ్యర్థము. ధైర్యమును వహించి దమయంతి లభింపనిదానివలని యవమానమును 

మీరుకప్పిపుచ్చినను నేను మీభావములను చూచి యూపహించుకొనుచున్నాను. కాన 
మీరిట్టు కప్పిపుచ్చుకొనుట వ్యర్థము. 111551 

ఇచ్చట రెండ ర్థములును పకృతములే గాన (పకృత శ్లైషాలజ్కారము. 

ల్లో, పురా యాసి వరీతుం యా మ(గ ఏవ తయా వృతే, 

ఆన్యస్మికా భవతో హాఒఒస్యం వృత్త మేత _త్తపాకరమ్.1 54 
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ప. వి. పురా-యాసి- పరీతుం-యామ్.అ|గే- ఏవ ఎ తయా-వృతే-అన్మస్మిన్ ఎ 

భవతః-హా-ఆస్యం-వృ తమ్-ఏతత్ -| తపాకరం. 

అర్ధము: హే కలే! =ఓ కలీ, యాం=ఏ దమయంతిని, వరీతుం = భార్యగా 

వరించుటకు, పురా =ాశీ ఘముగా, యాసి=సఫపోగలవు. అనగా, పురా 

యాస్యసి==పోటో వుచున్నావు అని యర్థము. తయా=ఆ దమయంతిచే, 

అ|గే= ముందే, అనగా నీవు వచ్చుటకు ముందే, అన్యస్మిన్ =2మరియుక 

పురుషుడు, వృతే సతి =వరింపబడగా, [తపాకరం, |తపాడాసిగ్గునకు, 

ఆకరం = గనివంటిదిగా, వృత్తం== ఏర్పడిన, ఏతత్ = ఈయెదుట 

నున్న, భవతః = నీయొక్క, ఆస్యం = మోమునుగూర్చి, హా=-కోచసీయ 

మెనది. 

పకశాంతరమున;: హే వహ్నే!=ఓ అగ్నీ, పురా = పూర్వము, యాం=ా ఏ 

దమయంతిని, వరీతుం=ావరించుటకు, యాసి=పోతివో, తయాడా 

ఆ దమయంతిచే, ఆగే ఏవ=నీసమక్షమునందే, అన్యస్మి న్ మరియొక 

డైన నలుడు, వృతే సతి == వరింపబడగా, భవతః = నీయొక్క, 

ఏతత్ == |[పత్యక్షముగా గనబడు, వృ త్తఃఊగుండమైన, ఆస్యం= 

ముఖము, తపాక రం=ాలజ్ఞాకరముగా, జొతం= ఏర్పడినది. హీ 

దుఃఖము. 

(తవొతరము _ |తపాయాః ఆకరః=౭ాాతపాకరః, తం=|తపాకరం, 

పక్షాంతరమున, (త్రపాం కరోతీతి=-| తపాకరం. 

భావము : 

ఓ కలీ! దమయంతిని భార్యగా వరించుటకు పోటోవుచున్నావు. కాని నీవు 
పోకమునుపే దమయంతి మరియొకడై న నలుని వరించుటవలన సిగ్గకు గనిగా 

నేర్పడిన నీ మోమునుగూర్చి దుఃఖము గలుగుచున్నదని అగ్ని దేవుడు కలికి 
జెప్పెను, 
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పశాంతరమున-ఓ అగ్నీ! పూర్వము దమయంతిని వరించుటకు వెళ్ళితివి, 
కాని ఆ దమయంతి నీ సమక్షమునందే మరియొక డైన నలుని వరింపగా నీ గుండ 

మైన ముఖము లజ్జను గల్లించునదిగా నేర్పడినది. ఇది యెంత కష్టమైన విషయము! 

ఆని కలి, ఆగ్నిదేవునిగూర్చి పలికెను. 11541 

క్లో, పత్యా తయా వృతేఒన్యస్మిన్ యదర్గం గతవానసి, 

భవతః కోపరోధ స్స్సా దక్షమస్య వృధారుష!. 155 

ప. వి. పత్యా = తయా.వృతే = అన్యస్మిన్ _ యదర్ధం = గతవానసి.భవతః = 

కోపరోధః _సాత్ -అక్షమస్య-వృధారుషః,. 

ఆర్థము: హేకలే! =ఓకలీ!, యదర్ధం:=ఏభార్యకొఅకు, గతవాన్ == పోయిన 

వాడవుగా, అసి == అగుచున్నావో, తయా=ఆ దమయంతిచే, ఆన్యస్మిన్ 

= మఖియొకడు, వృతే సతి=ావరింపబడగా, ననగా భర్తగా వరింప 

బడగా, అక్ష మస్య = దానికీబదులు చేయుట కసమర్థుడవై న (కావుననే) 

వృధారుషః =వ్యర్థమైన రోషముగలిగిన, భవతః=నీకు, కోపరోధః= 

[కోధము, శమించుట సాత్ = అవునుగాత అని యముడు కలికి 

జెప్పెను. 

పజశాంతరమున: హే యమ!=ఓ యమా!, యదర్గం=దేనికొణకు, గతవానసి = 

ముందు వెడలితివో, ఆక్షమస్య=ఓర్పులేని, భవతః= నీకంటె, ఆధ 
స్తాక్ హీనుడు, ఆపరః= మరియొకడు, నీకంటె హీనుడు. ఎవ్వడును 
లేడని యర్థము. ఆని కలిపురుషుడు యమునకు చెప్పెను. 

యదోర్జ్౦- యసె స్యె== యదర్ధ్థం, 

కోవరోధః. కోపస్యరోధః = కోపరో ధః, 

అక్షచన్య- | న క్షమా యస్య సః=అక్షమః, తస్య==అక్షమన్య. 

భావము : 

ఓ కలీ! ఏ దమయంతిని భార్యగా వరించుటకు వెళ్ళితివో, ఆ దమయంతి 

మరియొక నిని భర్తగా వరింపగా, దానికి (పతీకారము జేయుట కసమర్ధు డవై, 
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వ్యర్థముగా రోషపడుచున్న నీయొక్క రోషము శమించునుగాత యని యముడు 

కలికి జెప్పెను. 

రీ యమా! దేనికొజకు పోతివో, ఆ దమయంతి మరియొకడైన నలుని 

వరింపగనే యోర్యలేని వీకంపె నధముడు మరియొక డుండునా ? 

ఎవ్యడు లేడు. 11551 

లాం యాసి స్మ రంజయన్ కాంత్యా యోజనౌఘం మహార్వతా, 

స మూఢ స్వం వృశతేఒన్యస్మిన్ కిం నహీ సేఒ(త్ర పామర. 

ప. వి. యాసి-స్మరం-జయన్-కాంత్యా- యోజనొఘం-మహార్యతా-సః-మూఢః- 
త్వం -వృతే-అన్యస్మిన్ -కిం-న-[హీః-లే-అ|త-పామర. 

అర్ధము: హే పామర! =ఓనీచుడైన కలీ! త్వ్యంచానీవు, కాన్యా =సౌందర్యముచే 

స్మరంవామన్మథుని, జయన్ ==-జయించుచు, ననగా నలజ్కార విశేష 

ములచే మన్మథునికంటె నదిక సౌందర్యవంతుడ వగుచు, మహార్యతాడా 

గొప్ప అశ్వమువంటిదై న విమానముచే, సమూ ఢస్సన్=బాగుగా మోయ 

. బడీినవాడ వగుచు, యోజనాఘం, యోజన=నాలుగుకోనుల, ఓమఘం 

==సమూహమును, అనగా బెక్కుకోసుల దూరమును, యాసిడా 

వెళ్ళుచున్నావు, కిన్తు కొని, అత = ఈ స్వయంవర మునందు, 

ఆన్యస్మిన్ =మరియొకడగు నలుడు, వృతే సతి వరింపబడగా, తే 

సీక్సు, ద్రాః=ాసిగ్గు, న కిం? =లెదా యేమి? అనగా తప్పక కలుగగలదు 

అని వరుణుడు కలినిగూర్చి చెప్పెను, 

పకాంతరమున :- హే అ| తప! =కీ సిగ్గులేని, అమర! ==సురుడవైన 

వరుణా ! యః=ాఏ, త్వ :౫నీవు, కాన్యా=ానీ దేహ సౌందర్యముచే, 

జనెఘం Rజనసమూహమ ను, రంజయన్ == రంజిల్లజేయుచు, మహో 

ర్వతా=గొప్పగుజ్దముచే, (హాసి స్మ==పోవుచుంటివో, సః =-ఆటువంటి 

త్యం= నీవు, మూఢః == షూర్జుడుగా, అసి== అగుచున్నావు. అత 

"ఈ స్వయంవరమునందు, అన్యస్మిన్డానురియెకడగ నలుడు, వృతే 

సతి=ావఠించబడగా, తవ = నీకు, (హైజాసిగ్గు, న, కిం లేదా 

యేమి? తప్పక యుండగలదు, 
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వి. ఇచ్చట నర్మములను రెండును పకృతములే గాన కేవల (పకృతశ్రైష. 

ఇక్లే అగ్నియముల గూర్చిన శ్ఞోకములయందును [గహింపవలయను, 

అ(ళవ- అవిద్యమానా (తపా యస్య సః==అ|తపః, తస్య సంబుద్ధిః == 

పీ అ్యతప! 

యోజుగౌభఘం- యోజనానాం ఓఘఃజఊయోజనెఘః, తం==యోజనౌఘం. 

చువోర్శతౌం మహాంళ్చాసా అర్వా చ=ా మహార్యా, తేన == మహార్యతా. 

భావము : 

వరుణుడు కలినిగూర్చి చెప్పుచున్నాడు. ఓ నీచుడవై. న కలీ! నీవు ఆలం 

కారములు చేసుకొనుట వలన నేర్పడిన కాంతిచే, మన్మథునికంటెను అధిక 

సౌలదర్యవంతుడుగా వెలుగుచు, గొప్ప గుజ్జమువలె వేగము గలిగిన విమాన 
ముతో పెక్కుయోజనముల దూరము కొనిపోబడుచు, వెళ్ళుచున్నావు. కాని ఈ 

స్వయంవరమందు నీ కంటె భిన్నుడై న నలుడు దమయంతిచే వరింపబడగా, 

మరల దమయంతిని వరింపగోరుటలో సిగ్గులేదా యేమి? తప్పక సిగ్గు కలుగ 
గలదు అని ఆశయము. 

పక్షాంతరమున;- కలి వరుణునిగూర్చి చెప్పుచున్నాడు. ఓయీ సిగ్గులేని 
సురుడవై న వరుణా! నీవు నీ దేహకాంతిచే జన సమూహమును రంబింపచేయుచు 

గొప్ప గుణ్బము పె స్వయంవరమును గూర్చి వెళ్ళుచుంటివి, అటువంటి నీవు 

మూఢుడవు. ఈ స్వయంవరమున దమయ ని నలుని వరించగా సీకు సిగ్గు గలు 

గదా యేమి? తప్పక కలుగవలయును. 115561 

లొ. నలం (ప్రత్యనపేతా ర్తి తార్రీయాక తురీయయో:, 

యుగయో ర్యుగలం బుద్ద్వా దివి దేవా ధియం దధుః. 151 

ప.వి, నలం_|పతి-అనపేతా ర్తి-తా ర్రీయీక తురీయ యోః_-యుగయోఃఎ-యుగలం 

బుద్ధ్వా-దివి-దేవాః-ధియం-దధుః. 
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అర్ధము వి అథ = పిదప, దేవాః=-ఇం|దాదులగు వేల్పులు, తా ర్రీయీకతురీ 

యయోః, తార్రీయీక =మూడవదై న ద్వాపరము, తురీయయో =నాలు 

గవదైన కలి, యుగ యోః== యుగములయొక్క_, యుగలం= రెంటిని, 

నలం(పతి= నలునిగూర్చి, అన పేతా ర్తి, అనపేత=ాతొలగ నటువంటి, 
ఆర్తి=ా బాధింపగోరికగలదిగా, బుద్ధ్వా=ా తెలిసికొని, దివి= స్వర్గము 

నందు, ధియం = బుద్ధిని, దధుఃబేన్సిరి. అనగా స్వర్గమునకు వెళ్ళ 

నిశ్చయించిరి. 

అన పేతా రన అ పేఠా == అనపేతా, అనపేతా ఆ రః యస్య తత్ = 

అన పే 

తౌ ర చపరీయయాః _- తా క్రీయీకళ్ళ తురీయశ్చ, తార్రీయీకతు 

రియౌ, తయోః=ాతా ర్రీయాకతురియయో:. 

భావము : 

తరువాత నిం దాదిదేవతలు మూడవయుగమైన ద్వాపరము నాలుగవ 

యుగ మైన కలి యను రెండు యుగములకును తామెంత చెప్పినను నాయుగము 

లకు నలుని పీడింపపలయునను గోరిక తొలగనందువలన వారు ఆ రెండు 

యుగములను వదలి స్వర్గ మునకు బోవ నిశ్చయించుకొనిరి. 11571 

శ్లో. ద్వాపరై కపరీవారః కలిర్మత్సరమూర్శితః, 
నలని[గాప్తాణీం యా (కాం జ[గాహ (గహిలః కిల. 198 

ప.వి. ద్వాపరై క పరీవారః-కలిః-మత్సరమూర్చితః-నలని| గాహిణీం-యా[తాం- 

జ|గాహ-|[గహిలః-కీల, 

అర్థము : మత్సర మూర్చితః== నలుని పె వర్ణిల్లిన యసూయగలిగిన (కావుననే, 

(గహిలః= పట్టుదల గలిగిన, కలిః = నాల్గవయుగము, ద్యాపరై కపరీ 

వారః, ద్యాపర=-మూడవ యుగ మే, ఎక==ముఖ్యమైన, పరీవారః= 
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పరిజనము గలవాడై, అనగా ద్వాపరయుగమే సహాయముగా గలవాడై, 
నలన్మి గాహిణీం = నలుని పీడించుటయే [పయోజనముగా గలిగిన, 

యా తాం==|[పయాణమును, జ|[గాహవాపట్టుకొనెను. ఆనగా నలుని 

పీడించుటకై పయనించెనని యర్థము. 

ద్వావ రై కవరీవార్-ద్వాపరః ఏకః పరీవారః యస్య సః = ద్యాపరై క 

పరీవారః. 

మళ్ళ రమూార్శిత౭-మత్సరః మూర్చితః యస్య సః=మత్సరమూర్శిత 8. 

[0౯ వాల౭-[గహః అస్యా సీతి== [గహిలః. 

భావము : 

తరువాత నాకలిపురుషుడు నలునియందు బగ 'పెరుగుటచే పట్టుదల గలిగి 

ద్వాపరయుగమును మాాతమే సహాయము చేసికొని నలుని పీడించుటకై పయన 

మాయెను. ॥158॥ 

శో నలేషాపూర సమూ గే రూరూరా నముం (పతి, 
ne) లు అజం అ D0 ౧ 

ని షేధన్ నిషధాన్ గన్తుం విఘ్న స్పంజఘ"ే ఘనః. 159 

ప. వి. నలేష్టాపూ ర్రసంపూ _ర్రేః- దూరదుర్గాన్ _-అముం ఎ (పతి-(పతిని షేధన్ - 

నిషధాన్ -గ న్తుం-విఘ్నః-సంజఘటే-ఘనః. 

అర్థము: నలేష్టాపూ ర్త సంపూ ర్రేః, నల==నలుని యొక్క; ఇష్టా యాగ ముల 

ననుష్టించుట, పూ ర్ర=తటాకాదుల నిర్మించుట యను ధర్మములచే, 

సమూ ర్రః=నిండియుండుటవలన, ఆనగా పెక్కు. ధర్మములను నను 

ష్టించుటచే నేర్చడిన చిహ్నాములతో నిండియుండుటవలన, ఆఅముం పతి 

=ఠ కలిసి గూర్చి, దూరదుర్షాన్, దూర మిక్కిలి, దుర్గాన్ = 

[ప్రవేశింప శక్యములుగాని, నషధాన్ నిష ధదేశములను , గన్తుం = 

వెళ్ళుటకు, నిషేధన్ =-వారించునట్టి, ఘనః =ఘన మైనటువంటి, విఘ్నః = 
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= విఘ్నము, సంజఘటే== ఘటిల్రినది. ధర్మముచే రక్షితమలైన 
నిషధదేశములు కలిపురుషునకు |పవేశింప నశక్యములై నవని యర్థము, 

నలేవ్లావూ ర్తనమ్యూ) రః ఎః ఇష్టం చ పూరం చ=ఇష్టాపూ రె, నలస్య 

ఇష్టాపూ _ర్రవానలెష్టాపూ ర్రే, నలేష్టాపూ ర్రయోః సమూ ర్తిః = నలేష్టా 

పూర్తసమూ ర్తిః, తస్యాఃజానలేష్టాపూ ర్తసమూ రేః, 

ధూరోదుర్లాన్ దూరం దుర్గాః===దూరదుర్గాః, తాన్ =దూర దుర్గాన్, 

భావము ; 

నలుడు గావించిన యాగములవలనను నలుడు నిర్మించిన తటాకాదుల 

వలనను గర్గిన పుణ్యములచే నిషధదేశములు వ్యా ప్రములె యా పుణ్యములనెడి 

ధర్మములచే రక్షితములుగా నుండుటచే, పాపరూపమైన కలికి నిషధదేశములు 

మిక్కిలి పవేశింప సాధ్యములుగానివై వాని నచ్చట వారించునట్టి ఘనమైన 

విఘ్నము సంభవించినది. 115681 

శో,  మణలం నిషధినస్య చన స్యే వామలం కలిః, 
గా G దళ! ట్ 

(పాస మాపయితుం పాసః స్వర్భానురివ .సంగహాత్ , 159 
aa) 

ప.వి, మణలం-నిష ధేన్షాస్య-చన్ద్లిస్య-ఇవ-అమలం-క లి; _పొప._మ్రాపయితుం 
a 

పాపః-స్వర్భానుః-ఇవ-సం|గ హాత్. 

అర్థము: పాపః= పాపియెన, కలి5=క లిపరుష(డు, పాపః-=పాషగహముల 

మధ్య పఠింపబడుటవలన పాపియగు, స్వర్భానురివ == రాహువువలె, 

అమలం =నిర్మలమైన, ఆనగా పాపరపాత మైన, నిషధన్హ్రస్య = నిషధ 

రాజగు నలునియొక్కు, మణలం = రాష్ట్రమును, అమలం = నిర్మల 

మైనదై పరిపూర్ణ (ప్రకాశము గల్గిన, చన్చ్రుప్య = చం దునియొక్క_, మండల 

వల) 



మివ = వీింబమునువలె, సం గవాత్ — పట్టుదలవలనను, (గవాణ 
యోగమువలనను, మ్రాపయితుం == నాశము గావించుటకు, [పాప = 
పొందెను. 

| 

బిషధై ద్ద శ్యం ఎనిషధానాం ఇన్ద్రః=నివ ధేన్ద9ః, తస్య=నిషధేన్లిన్య. 

భావము : 

పాపియగు కలిపురుషుడు పాపియగు రావువువలె, పాపములేని నలుని 
రాజ్యమును, నిర్మలమైన చం్యదమండలమును వలె, మొండితనముతోడను, 
(గ్రహణ యోగమువలనను నాశము చేయుటకు నాదేశమును [పవేశించెను. అనగా 
పాపేయగు రాహువు పున్నమనాడు నిర్మలమై పూర్ణమై వెలుగొందు చం దమండల 
మును [గహణయోగమువలన బట్టుకొని ఎట్టు నాశము జేయనో, అబే కలి 
పురుముడును . పాపములేని పవితమైన నలుని నిషధరాజ్యమును వాఠముతో 
నాశము గావించుటకు | పవేశించెను. 

ఈ శ్లోకము (పవేపము. [పకాశకారుడగు నారాయణభట్టుతు వ్యాఖా 
నించుటవలన. ఇటి జేర్పబడినది. ॥1159॥ 

శో కియతాథ చ కాలేన కాలః కలి రుపేయివాన్, 

భై మీభర్తు రహంమానీ రాజధానీం మహీభుజః. 160. 

ప. వి. కియతా- అథ -చ-కాలేన-కాలః_కలిః- ఉ పేయివాన్-టై మీభ రః ల అహం 

మానీ.రాజధానీం.మహీభుజః.. 

అర్థము: అథ =ఇందాది దేవతల సమక్షమునుండి బయలుదేరిన పిదప, కీయతా 
చ కాలేన కొద్ది కాలముచేతనే, అహంమానీ-ఆహంకారము గలిగిన, 
కలీ? కాలః ==యుగరూపమైన, కాలముయొక్క_ స్వరూపము గలిగిన, 

_ లేదా పాపాత్ముడగుటవలన నర్దని వన్నె గలిగిన కలియుగ పురుషుడు, 
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భై మీభ ర్గుః == దమయంతికి భర్తయెన, మహీభుజః == నలమహారాజు 
యొక్క, రాజధానీంzా|[పధాన నగరమును, ఉసేయివాన్ == చేరెను. 

ఖై వీభో ధ్లుః - భైమ్యాః భరా= భై మీభరా, తస్య=ా భై మీభ రః. 

అవొంమానీ - అహమితి మానీ=అహంమానీ. 

రాజుధౌనీం = రాజానః ధీయ నే అస్మిన్నితి -— రాజధానీ, తాం = 
ఇ 

రాజధానీం. 

భావము : 

ఆ దేవతల సన్నిధినుండి పయనించిన పిదప కొలదికాలము గడువగనే, 
యా యహంకారియైనట్టి యుగస్వరూపుడై న కలిపురుషుడు, లేదా పాపియగుట 

వలన నల్రనివన్నెగలిగిన కలిపురుషుడు, దమయంతిభ ర్రయగు నలమహారాజు 

యొక్క రాజధానిని (పవేశించిను. 111601 

కో. వేదా నుచ్చరతాం తత్ర ముఖా దాకర్ణయన్ పదమ్, 

న (పసారయితుం కాలః కలి? పద మపారయత్. 161 

ప.వి. వేదాన్ _ ఉచ్చరతాం - త|త్ర - ముఖాత్ _ ఆకర్షయన్ - పదమ్-న-_ 

పసారయితుం-కాలః.కలిః-పదం.అపారయత్. 

అర్థము : త|త=ాఆ రాజధానియందు, వేదాన్ ావేదములను, ఉచ్చరతాం = 

పఠించుచున్న వె దికులయొక్క_, ముఖాత్ —వదనమునుండి, పదం = 

మంత 9ముయొక్క_ నాల్గవ భాగ మనెడి పదసమూహమును, అకర్టయన్ = 

వినుచున్నట్టి, కాలః==క లిసమయస్యరూపుడై న, కలిః=-పాపాత్ముడై న 

కలిపురుషుడు, పదం = అడుగును, (పసారయితుం చై విస్తరింప 

జేయుటకు, న ఆపారయత్ == సమర్థుడు కాలేదు. 
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అర్థము: సః=-ఆ కలిపురుషుడు, త|త్ర=ఆ నగరమందు, ఉపన, మాయాః == 

ఉపాసకుని యొద్దకు తనంతట వచ్చిన, విశ్వాయాః = సజాతీయురాలును 

విజాతీయురాలును బోదగినదియు బోదగనిదియ నగు న్ర్రీని, క|మం= 

కామించునట్టి యొక పురుషని, వీక్ష్య=చూచి, తుష్టవాన్ == సంతో 

&ించెను. ఆతడు మహాపాపి యగుటవలన తన కాశయ మీయగలడను 

కోరికతో సంతోషించెనని యర్థము. అథడాపిదప, ననగా నా పురుషుని 

“జూచిన పిదప, తం=జఆ కామించు పురుషుని, వామదేవాభ్యుపాసకం, 

వామదేవ == వామదేవుడను శివాంశమగు దైవమును, ఉపాసకం = 

పూజించువానినిగా, విభావ్య=ా|గహించి, మమా =దుఃఖించెను. వామ 

దేదోపాసకులు “న కాజ్బున స్వయ మాగతాం పరిహరేత్"”” యను శాస్త్ర 

మును అనుసరించి తన యంతట వచ్చిన స్రీని వలదని పరిహరింప 

గూడదు కాన నా న్రీతోటి సంగమము దోషము కానందువలన నా కలి 
పురుషుడు దుఃఖించెను, 

వామదోవాభ్యూపానకం య వామదేవస్య అభ్యుపాసకః = వామదేవాభ్యు 

పాసకః, తం=వామదేవాభ్యుపాసకం. 

భావము : 

ఆ కలిపురుషు డానగరమందు తన యంతట తానుగా వచ్చి కామేచ్చను 

[ప్రకటించిన త్రీ పౌందదగినదా ? పొందదగనిదా ? యను వివేచన లేకయే 

సంగమించు చున్న యొకనిని జూచి, యతడు మహాపాతకియని భావించి యతడు 

తన కా్రయము గాగలడని సంతోషించెను. కాని యతని వివరములు తెలియగా 

నతడు వామదేవోపాసకు డనియు నా వామదేవోపాసకులకు “న కాంచన స్వయ 

మాగతాం పరిహరేత్'” యను శాస్త్రము ననుసరించి తన యంతట తానుగా 

వచ్చిన శ్రీని జాతి వివేచన లేక సంగమింప వచ్చును గాన నది యాతనికీ 

పాపముగానందువలన నితడు మిక్కిలి వగచెను, ఇచట “వామదేవ్యభ్యుపాస 
కమ్” అను పాఠా౭తరము ననుసరించి వామదేవియను స్రీ దేవత నిత డుపా 
సించునని తెలియవలెను, 
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కో వెరిణీ పచితా తసి న (ప్రవేశం దదౌ భువి, 
౧ Qe యా 

న వేదధ్వని రాలమ్బ మమ్సరే వితతార చ. 198 

ప. వి. వైరిణీ-భచితా_త స్మె-న-|పవేశం-దదౌ-భువి-న_వేదధ్వనిః-ఆలమృం 

-ఆంబరే-వితతార-చ. 

అర్ధము:- వైరిణీ = ఆ కలిపురుషునకు గిట్టనటువంటి, శుచితా==పజలు తమ 

లోపలను తమ వెలుపలను శుద్ధి కలిగియుండుటయు, గోమయాదులచే 

నలికి యింటిని, వాకిలిని శుభముగా నుంచుకొనుట యనునది, తస్మెవా 

ఆ కలిపురుషునకు, భువి==-నిషధభూమియందు, [పవేశం= (ప్రవేశ 
మును, న దదౌా ఈయలేదు. తథా == అరి, అమృరే చ=-ఆ నగరము 

నకు జెందిన యాకసమునందును, _ వేదధ్వనిః == వేదనాదము, 

ఆలమ్బనం =ఆ[(శయమును, న వితతారzా ఈయలేదు. 

సై రిజీ _ వైర మస్యాః అ స్తీతి వై రిణీ. 

వోదధ్నంనిః - వేదానాం ధ్యనిః=ా వేద ధ్యనిః, 

భావము ; 

కలికి గిట్టనటువంటి శుద్ధి యనగా (పజలలోని యంతళుద్ధియు, బాహ్య 

శుద్ధియు, గోమయాదులచే నిండ్ల నలుకుటచే నేర్పడిన లోపలి వెలుపలి శుద్ధియు 

నాకలిపురుషునకు నిషధభూమియందు [| బవేశ మీయలేదు. అరె యానగరమునకు 

సంబంధించిన యాకాశమందు వ్యాపించిన |బహ్మ ఘోష మచ్చట నెలకొనుటకును 

నవకాశ మొసంగలేదు. |:198॥ 

ర్ దర్శస్య దర్శనాత్ కష్ష మగ్నిషోమస్యచాఒ౬న శే 
a9) (A) లు 

జుఘూర్హై పౌర్ట మా నేక్షీ సోమం సో౬ఒమన్య తాంతకమ్. 194 

27) 
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ప. వి. దర్శస్య- దర్శనాత్ -కష్టం-అగ్నిహ్టోమస్య-చ- ఆనశే- జుఘూర్తే-పౌర్హమా 
రై (a 

సేక్షీ.సోమం-సః-అమన్యత - ఆంతకమ్. 

అర్థము :- సః ఆ కలిపురుషుడు, దర్శస్య = దర్శమనెడు యమావాస్యయం 

దనుష్టింపబడు యాగమును, అగ్ని షో మస్య =అగ్నిష్టోమమను యాగ 

మును, దర్శనాత్ =చూచుటవలన, కష్టం=ా గొప్పకష్టమును, ఆన ేవా 

పొందెను. తథా==అఆట్లే, పౌర్ణమా సేక్షీ == పూర్ణిమయిం దనుష్టింపబడు 
యాగమును చూచినవాడై , జుఘార్జేా(భమించెను. అనగా మూర్భను 
బొందెనని యర్థము. తథా == అరి, సోమం = సోమయాగమును, 

అంతక౦=-యమునిగా, ఆమన్యత=ాతలచెను, 

సమాసములు : 

పౌర్గమాసే౭_శీ - పూర్ణమాసే భవః=పౌర్గ్ణమాసః, పొర్గమాసం ఈషత 

ఇతి=ాపొర్గ మాసే&క్షీ. 

భావము : 

ఆ కలిపురుషుడు అమావాస్యయం దాచరి౨ చెడి దర్శయాగమును, అగ్ని 

మ్రోమయాగ మును గాంచి దుఃఖము నొందెను. పూర్చిమయం దాచరించెడి పౌర 

మాసయాగమును గాంచి యాతడు మూర్చునొందెను. సోమయాగమును యము 

నితో సమానముగా జూచెను. ॥ 194; 

శో, శేనాదృశ్య న్హ వీరఘ్నాః న తు వీరహణో జినాః, 
నా౬పశ్యత్ సోఒభినిర్ము కాన్ జీవన్ముకా' నవైతత. 195 

ప. వి. తేన. అదృశ్య న్త- వీరఘ్నాః-న- తు-పవీరహణ:ః=బినాః-న -అపశ్యత్ -సః= 

అభినిర్ముకా న్ -జీవన్ముకా న్-అవై క్షత. 

అర్థ ము:- తేన =ఆ కలిపురుషునిచేత, విరఘ్నాః=క్ష తియధర్మము ననుసరించి 

యుద్ధమునందు వీరులను జం పెడి (జనాఃజజనులు) అదృశ్య న==చూడ 
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బడిరి. తుకారాని, వీరహణః=క్షతియులను జం పెడి, బినాః==భట్ట 

భాస్క-రుడుమున్నగు నగ్నిత్యాగులు, న అద్భశళ్ణి న్త = చూడబడలేదు, 
సః==ఆ కలిపురుషుడు, అభినిర్ము కాన్ == సూర్యు డ స్తమించునపుడు 
నిదురించెడి యాచారవిహీనులను, నాపశ్యోత్ == చూడలేదు. కింతుూకొని, 
జీవన్ముకాన్ మై జీవన్ముక్కు లనబడు నాత్మానందమునొందు జ్ఞానులను, 

అవై క్షత=-చూచెను. 

సమాసములు : 

వీల ష్య్యూతి _ వీరాన్ ఘ్న న్తీతి==వీరఘ్నాః. 

బీరవాజః - వీరాన్ హ స్తీతి=వీరహణః. 

అభినిద్యుత్తాన్ _ అభినిర్ముకాః = అభినిర్ముక్తాః, తాన్ == అభి. 

నిర్ముకాన్. 

జీవన్యుకా న్ - జీవ న్ల శ్చ తే ముకాశ్చ = జీవన్ముకా౩, తాన్ = 

బీవన్ముకా న్. 

భావము : 

ఆ కలిపురుషుడు యుద్ధరంగ మున వీరులను జంపెడి జనులను ఆ నగర 

మందు గాంచెను. కాని క్ష్యతియులను జంపెడి జనులై న భట్టభాస్కరులను చూడ 

లేదు. లేదా ఆగ్నిహో| తమును బరిత్యజించుటచే వీరఘ్ను లనబడువారిని జూడ 

లేదు. మరియు నా కలిపురుషుడు సూర్యా స్తమయకాలమందు నిదురించునట్టి 

యాచారహీనుల నచ్చట జూడలేదు. మజేమనగా జీవించియు మోక్షమునొందిన 

జీవన్ముకు అనబడు నాత్మానందానుభూతిగలవారిని అనగా జీవిత దశయందే 

రూపొది విషయములను బరిత్యజించి యాత్మయందే యానంద మనుభవించెడి 

(బహ్మజ్ఞానులను జూచెను. ॥195॥ 

క్లో, స తుతో షాళ్నతో విప్రాన్ దృష్ట్వా స్పృష్టపరస్పరాన్, 
హో మశేషీభవత్సోమభుజ సాన్వీక్య దూనవాన్. 196 
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ప.వి. సః-తుతోష-అశ్నతః-వి[ పాన్ -దృష్ట్వా-స్పృష్టపరస్పరాన్ _ హోమరేషీ 

భవత్సోమభుజః- తాన్ - ఏక్ష్య-దూనవాన్ . 

అర్థము ; స==ఆ కలిపురుషుడు, స్పృష్టపరస్పరాన్ =, స్పష్ట = తాక బడిన, 

పరస్పరాన్ = ఒండొరులు గల్లినవారై, అళ్నతః = భుజించుచున్న , 

వి|పాన్ =-|బాహ్మణులను, దృష్థ్వా=-చూచి, తుతోష=ానంతో షించెను, 

భోజనకాల మం దొండొరులను దాకికొనరాదను నిషేధమ.నకు వ్యతిరి శ 

మును వారాచరించుటవలన పాపులై తనక్నాశయ మిత్తురని భావించి 

. సంతోషించెనని యర్థము. అధ= పిదప, తాన్ =అవ్యిధముగా భుజించు 

విపులను, హోమ శేషీభవతో )మభుజః, హోమేేషీ భవత్ = హోమశేష 

మైన, సోమా=సోమలతయొక్క- చూర్ణమును, భుజః=భుజించువారినిగా, 

..... వీక్ష్య=ాచూచి, దూనవాన్=-పరితపించెను. 

రాన్. 

మవోమృశే వీభవతో)మథఖుజః- అశేషః శేషః సమృద్యమానః భవన్ = 

శషీభవన్, వోమస్య శేషీభవన్ = హోమశేషీభవన్, పోమశేషిభవం 

శ్చాసౌ సోమశ్చ=ాహోమ శేషీ భవతో మః, హోమ శేషీభవత్సామం భుష్ణాత 

ఇతి హో మశేషీ భవతో మభుజః, తాన్ = హోమశేషిభ వతో ఎమభుజః . 

భావము : 

ఆ కలిపురుషుడు, ఒండొరుల నంటుకొనుచు భుజించుచున్న వి పులను 

గాంచి సంతోషించెను. ఏల యనగా, భుజించుకాలమున నొండొరుల నంటుకొనరా 

దనెడి నిషేధము నుల్బంఘించినందువలన వారు పాప్పులై తన కాయ. మీయ 

గలరని యతని తలంపు. కాని వారు హోమము జేయగా మిగిలిన సోమలతా 

చూర్ణమును భుజించుటను చూచి దుఃఖించెను. “న సోమే నోచ్చిష్టో భవతి” 
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యను (వతి ననుసరించియు, “ఇక్సుదణ్జే,తిలే, సోమే నోచ్చిష్టో మను ర|బవీత్'' 

యనుస్మృతి ననుసరించియు సోమమును భక్షించునవుడు ఒండొరులను స్పృశించు 

కొనినచో దోషములేదు, కాన వారికి పాపము కలుగనందువలన కలి దుఃఖంచె 

నని యూశయము. 11196; 

శ్లో, దృష్యా జనం రజోజుష్షం తుష్షిం ప్రాప్నో జటి త్యసౌ, 
౧ లు ని లు య్య 

తం పశ్యన్ పావనస్నానావస్టం దుఃస్ట స్తతో ఒభవత్. 107 

ప.వి, దృష్ట్వా-జనం-రజో జుష్టం- తుద్షిం-| ప్రాప్నోత్ - యుటితి - అసౌ-తం - 
పశ్యన్ _పావనస్నానావస్థం_దుఃస్థః -తత ౩-అభవత్. 

ఇ 
అర్థము : అసౌ == ఈ కలిపురుషుడు, రజో జుష్టం — ధూళిచే వ్యాపుడై న 

జనం =జనమును, దృష్ట్వా =చూచి, ర్ఫుటితి = వెంటనే, తుష్షించ=సంతోష 

మును, పాష్నోత్=పొందెను, అట్టి జనమును జూచి యితడు నిషేధింప 

బడిన మేకలు గాడిదలు మున్నగువాని . గిట్టలనుండి పెకిలేచిన ధూళితో 

గూడియున్నా డని నిశ్చయించుకొని, యితడు తన కాశయ మీయగలడని 

భావించి సంతోషించెనని యర్థము. తతః== ఆతనిని, జక్క-గా జూచిన 

పిదప, తం=ఆ ధూళితో గూడిన జనుని, పావనస్నానావస్థం, పావన= 

పవి|తపజబెడి, స్నాన=-గో ధూశితోటి స్నానము యొక, అవస్థం = 

దశగల వానినిగా, పశ్యన్ =చూచుచు, దుఃస్థః==దుఃఖము నొందిన 

వాడుగా, అభవత్ =ఆయెను. గోధూళితో స్నానము వాయవ్యస్నానము. 

అట్టి గోధూళి నొంటనలదుకొనుచున్న వానిని, తొలుత మెలసో కిన 

వానినిగా భావించి పిదప గోధూశిస్నానము గావించుచున్నాడని యెటింగి 
యతడు పవితత నొందినందువలన దుఃఖింపదొడగెనని యర్థము, 

రోజో పొప్టం - రజోభిః జుష్టః=రజో జుష్టః, తండారజోజుష్టం, 
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పొబననస్నా నావర్థం - పావనం చ తత్ స్నానం చ == పావనస్నానం, 

పావనస్నాన మేవ అవస్థా యస్య సః = పావనస్నానావస్థః, తం = 

పావనస్నానావస్థం. 

దుంనః దుఃఖే తివతీతి=-దుఃనః. 
థి అ ® 

భావము : 

ఈ కలిపురుషుడు ఒంట దుమ్ముకమ్మిన మనుష్యునిజూచి సంతోషం చెను. 

ఏలయనగా, నతడు నిషిద్ధములై న మేకలు గాడిదలు మున్నగువాని ధూళిచే కొంటి 

నింపుకొనియున్నాడు. కాన పాపి. అతని యా శయము తనకు లభింపగలదని 

సంతోషించెను. కాని యాతనిని జక్కగా జూడగా నతడు మనువు చెప్పిన 

పంచవిధస్నానములలో నొక్క_టియెన వాయవ్యస్నానమునక్రై, గోవుల గిట్టల 
నుండి రేగిన దుమ్ముతో నొడలి నలదుకొనుచు జేయుచున్నాడని [గపించి యిత 
డాస్నానముచే పవి|తత నొందుటవలన తనకా[శయము నొసంగడని యా కలి 

దుఃఖించెను. మనువు “వారుణం తు జలస్నానం ఆపోపి ష్టైతి మా న్రింకం, 

వాయవ్యం గోరజోస్నాన మాగ్నేయం భస్మనోదితం, యత్తు సాతపవర్షణ 

దివ్యం తదితి పంచధా'” యని ]. వారుణస్నానము 2. '“ఆపోపాష్టామయో 

భువః'' యను వానితోటి మన్తస్నానము, శి. వాయవ్యస్నానము, 4. ఆగ్నేయ 
స్నానము, 5. దివ్యస్నానము అనెడి యెదువిధములగు స్నానములను జెప్పి 

యున్నారు. అందు జలముతోటి స్నానము వారుణము. “ “ఆపోహిస్టామే”త్యాది 

మం[తములతో జలమును జల్లుకొనుట మ_న్హిస్నానమనియు, గోవులయొక్క 

గిట్టలనుండి రేగెడి దుమ్ము నొంట బట్టించుకొనుట వాయవ్యస్నానమనియు, శరీర 
మందు భస్మము నలదుకొనుట యాగ్నేయస్నానమనియ, వర్షముతోడను 
నెండతోను శరీరమును దాకించుకొనుట దివ్యస్నాన మనియు నెఖుంగ వలయును. 

వ్ల, ఆధావత్ క్యాఒపి గాం వీక్ష్య హన్యమానా మయం ముదా, 

అతిథిభ్య సు తాం బు ద్వా మందం మందో న్యవర్తత. 198 

ప. వి. ఆధావత్-క్వ- అపి-గాం - వీక్ష్య - హన్యమానాం = అయం - ముదా- 

అతిథిభ్యః_-తు -తాం-బుద్ధ్వా-మందం-మందః- న్యవ ర్తత. 
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మ ౧ 

అర్థము : మందః == మూఢుడై న, అయం=ఈ కలిపురుషుడు, క్వాపి==ఓక్ గ 

యెడ, గాం= ఆవృను, వాన్యమానాం =చంపబడుచున్నదానినిగా, ఏక్ష్య 

చూచి, ముదా=ాసంతోషమతో, ఆధావత్=పరుగిడెను, తు=కానిః 

తాం==ఆ గోవును, ఆతిథిభ్యః = అతిథులకొజకై, వహన్యమానాండా 

చంపబడుదానినిగా, బుద్ధ్వా=- తెలిసికొని, మందం= మెల్లగా , న్యవ ర్తత 

=మరలెను. ॥1 981 

భావము : 

మూఢుడై న యీ కలి ఒక [పదేశమునందు గోవు చంపబడుచీన్నట్టు 

చూచి, తనకది పాపభూమియగుటవలన సంతసించి యచ్చటికి వేగముగా 

వెడలెను. కాని యాగోవు యతిథులకై చంపబడుచున్నదని తెలిసికొని కష్టముతో 

మజలివచ్చెను. ఆతిథులక్రై వడ్డించుటకు గోవధ దోషముకాదు కావున నతడు 

నిరాశు డాయెను. కావుననే *మపహోక్షం వా మహాజం వా శో తియా యోప 

కల్పయేత్'” యని (కుతి వైదికు నుద్దేశించి యతనికి వడ్డించుటకై గోవును 

వధించవచ్చునని చెప్పుచున్నది. 11981 

థో, హృషవాన్ స దిషజం దృష్యా నిత్యన మి తికత్యజ౦, 
న్ రు రు (cn 0 

యజమానం నిరూప్ర్యైనం దూరం దీనముఖో=ద్రవత్ . 199 

ప. వి. హృష్టవాన్ -సః-డ్విజం దృష్టా = నిత్యనై మి త్రిక త్యజం = యజమానం. 

నిరూప్య-ఏనం-దూరం-_దీనముఖః-అ|దవత్. 

అర్థము ఏ సః=ఆ కలిపురుషుడు, నిత్యనై మి తిక త్యజం, నిత్య = నిత్యములై న 

దానాదులను, నై మి తికడానై మి త్రికములై న అగ్నిహో| తహోమాదులను, 

త్యజం=- వదలుచున్న, ద్విజ = |బాహ్మణుని, దృష్ట్వా=ా చూచి, 

హృష్టవాన్ సంతో షించెను. అథ=పిదప, ఏనం=ావీనిని, యజమానం 

== యజ్ఞమందు దీ్షవహించినవానిగా, నిరూప్య తెలిసికొని, దీనముఖ; 

== దుఃఖితవదనుడై, దూరం = దూర (ప్రదేశమునకు, ఆ|దవత్ = 

పరుగెత్తెను. 
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భావము : 

ఆ రాజధానియందు వేదపఠనముగా వించుచున్న వై దికుల ముఖములను ండి 

వెల్వడు పదసమూహమును వినుచున్న కాలస్యరూపుడగు కలిపురుషుడు అడుగును 

కూడా పెట్టలేకపోయెను. ఇతడు పాపాత్ముడు కాన వేద|శవణముచే నీతనిశ క్రి 
కుంఠిత మైపోయినందువలన ముందుకు నడుగు పెట్టలేక పోయెనని యాశయము. 

శ్లో. శుతిపాఠకవ కేభ్య సత్రాకర్ణయతః |క్రమమ్, 
గా అటి paar, రప ॥ 

క్రమ సంకుచిత స్తస్య పురే దూర మవర్తత. 162 

ప. వి. [శుతిపాఠకవ క్రభ్యః-త|త-ఆకర్రయతః-| కమమ్-[ కమః - సంకుచిత:- 
pan ణు 

తస్య-పురే-దూరమ్-అవ ర్తత, 

అర్థము:- తత పురే =ఆ నిషధేశ్వరుని పట్టణమునందు, (శుతిపాఠక వశ్తే )౨భ్యః, 
[శుతిపాఠక == వేదపాఠముచేయువారియొక్క, _వక్తే9భ్యః == ముఖముల 
నుండి, [కమంచా[క మపాఠమును, ఆకర్ణయత ః=వినుచున్న, తస్యా 

ఆ కలికి, [కమః== పాద విన్యాసము, సంకుచితః=| పతిబంధింపబడినదై , 

దూరం==దూరముగా, అవ ర్రత=-ఉండిీనది. 

(వతివాఠళతవ కో 9భ్యః _ శుతేః పాఠకాః = (శుతిపాఠకాః, [శ్రుతి 
పాఠకానాం వక్తాగిణి = శుతిపాఠకవక్రాంణి, తేభ్యః = శతి 

పొఠకవ కై 9భ్యః. 

భావము : 

_ నలునిపట్టణమునందు వేదాధ్యయనము చేయువారి ముఖములనుండి, 

వెల్వడు |క్రమపాఠమును వినుచున్న యాకలిప్పరుషునికి, పాదములు (పతిబంధింప 

బడినవై, [పవేశింప శ క్రిలేక, దూరమున నుండిపోయినవి. వేదములయొక్క- 
(కమపాఠ(పభావముచే నీవిధముగా నేర్పడినదని యాశయము. ॥162॥ 
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శో, తావ ద్లతి ర్లృతాటోపా పాదయో -నేన సంహితా, 

న వేదపా ఠికం ఠేభ్యో యా వద(శావి సంహితా, 168. 

ప. వి. తావత్-గతిః _ ధృతాటోపా - పాదయోః - తేన-సంహితా-న- వేదపాఠి 

కం లేభ్యః -యావత్ -అ|శావి-సంహితా. 

అర్థము : తావత్ = ఆంతవజకును, తేన=ఆ కలిపురుషునిచే, పాదయో ః== 

పాదములయందు, ధృతాటోపా = వా ఆడంబరముతోగూడిన, గతిః= 

నడక, సంహితా = భరింపబడినది. అనగా నవలంబింప సాధ్యమైనదని 

యర్థము, యావత్ = ఎంతవరకు, వేదపాఠికం రేభ్యః; వేదపాఠి=ా 

వేదములను పఠించువారియొక్క_, కంరేభ్యః = కంఠములనుండి, 

సంహితా=-పద|క్ర మములనెడి వేదపాఠనులకంటె విలక్షణమైన బుగాది 

రూవములుగా కలిసి యుచ్చరింపబడు వాక్యసముదాయము, న్నాశావి== 

వినబడలేదో. 

దృతాలోవా _ ధృతః ఆటోపః యయా సాజా డా ధృతాటోపా. 

వోదపారికంరోభ్యం ః - వేదంపఠ నీతి = వేదపాఠినః,  వేదపాఠినాం 

కంఠాః = వేదపారిక ౦ఠాః, తేభ్యః == వేదపాఠికంతేభ్యః. 

భావము : 

ఆకలిపురుషుడు, వేదములో సంహితాపాఠమును విననంతవజకును 

నాటోపముతో నడువకలిగెను. కాని యెప్పుడు వేదపాఠమును చేయువారి 
కంఠమునుండి సంహితను వినెనో అపుడుతనపాదములను కదల్పలేకపోయెనని 

యాశయము. సంహీత యనగా విరామములు లేకుండ వేదములోని పదవాక్యము 
లను కలిపి పఠించుట. 1॥168॥ 

ల్లో, తస్య పో మాజ్యగంధేన నాసా నాశ మివాగమత్, 

త త్రాతతద్భశౌ నాసౌ (క్రతుధూమకదర్ధి తే. 164 
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ప. వి. తస్థ-హోమాజ్యగంధేన-నాసా-నాశం-ఇవ-అగమర్-త| త - ఆతత = 
దృశా- న-అసౌ-[కతుధూమకదర్ధిల. 

అర్థము: త|త=ాక పట్టణమందు, హో మాజ్యగంధేన, పోమ = వోమమునకు 

సంబంధించిన, ఆజ్య == నేయియొక్క, గంధేన =పరిమళ ముచే, తస్యా 

ఆ కలియొక్క-, నాసా = ముక్కు, నాశంజావినాళమును, అగమదివ 

== పొందినదో  యనునట్టుండెను. తథా==ళఅర్రు, అసౌ=ఈ కలి, 

[క తుధూమకదర్థిత; కతుధూమ== యాగ ధూమముచేత , కదర్థిలే=ా 

పీడింపబడిన, దృశౌ=-కన్నుల, నాతత=తెజచుటకు శక్పుడు కాలేదు. 

వోమాజ్యూ గొంధోన ఎ హోమస్య ఆజ్యం = హోమాజ్యం, హోమాజ్యస్య 

గంధ$ = హోమాజ్యగంధః, తే నజావోమావ్యూగంధో న, 

ట్రతుదూమతదర్థితే _ [కతోః ధూమః==[కతుధూమః, |క్రతుధూమేన 

క దర్గిలే ==క (తుధూమక దర్థితే, తేజూ క్రతు ధూమకదర్ధితె. | 

భావము : . 

ఆ పట్టణమందు హోమముచేయబడిన ఘృతములయొక్క- పరిమళములచే 

నీక లిపురుషునియొక్క_ (ఘాణేం[దియము నాశము నొందినది. యజ్ఞమందలి 

పొగచే, |గడ్జ్డితనమును పొందిన కన్నులనుగూడ, నా కలిపురుషుడు తెజచుటకు 
శకుడు కాలేదు. 

లో, అతిధీనాం పదా మోథి రిమం (పత్యతిపిచ్చిలే, 

అజ్జణే గృహిణా మత్ర ఖలేనానేన చస్టలే. 165 

ప. వి. ఆతిథీనాం- పదా మ్చోభిః -ఇమం-|పతిఆతిపిచ్చిలే-అబ్లణే _ గృహిణాం - 

ఆ్మత-ఖలేన- అనేన-చస్థలే. 

ఆర్థము: అ[త=ాఈ పట్టణమందు, ఆతిధీనాం= గృహ ములకు వచ్చినట్టి బాట 

సారులయొక్క, పదామ్ళోభిః == పాదములను కడిగిన యుదక ములచే, 



స ప్తరళ సర్గ 891 

ఇనుం=ా ఈ కలిపురుషు నుద్దేశించి, (యనగా ధార్మికుల నుద్దేశింషక) 

అతిపిచ్చిలే నీట తడియటచే నును పెనట్టి, గృహిణాం == గృహస్థుల 

యొక ్క., ఆబ్బణే = ముంగిట, ఖలేన =దుష్టడైన, అనేన = ఈ కలి 

పురుషునిచే, చస్టలే== జారిపడుట యేర్చడినది. 

వదా మ్మా భః-పదేష ఆంభాంసి==పదాంభాసి, తై 8= పదామ్మోథిః. 
అతివేళ్ళ్చిలే _ఆత్యంతం పిచ్చిలం= అతిపిచ్చిలం, తస్మిన్ =-అతిపిచ్చిలే, 

భావము : 

ఆ పట్టణమందు గృహమునకు వచ్చునట్టి బాటసారులయొక్క 
పాదములను కడుగుటచే పారెడు నుదకములచే, నిత్యము తడిసి నునుపైనట్టి 

గృహస్థుల ఇండ్ల ముంగిలియందు నితడు జారిపడుచుండెను. ధార్మికుల విషయ 

మున నాముంగిభ్ళ నునుపెక్కక యుండుటవలన వారీవిధముగా జారిపడుట 

లేదు. అధార్మికుడగు కలిపురుషునికి మా[తమే యిట్టి పతనము లేర్పడుచుండి 

నవి. 

కో, పుటపాక మివ ప్రాప (క్రతుశుష్మమహో ష్యభిః, 
త(తత్యజ మివాక ర్తి పూర్తోర్మివ్యజినానిలై 8. 166 

ప. వి. పుటపాకమ్-ఇవ-[పాప-[కతుశుష్మమహోపష్మభిః, = త త్పత్యజం_ఇవ ఎ 

అక ర్తి-పూరోర్మి వ్యజినానిలై 8, 

అర్థము: [కతువష్మ మహోమ్మరథిః; [కతు=యాగ ములయంచలి, శుష్మ == అగ్ని 

యొక్క, మహోష్మభిః== అధిక సంతాపములచే, (కలిః=కలిపురుషుడు) 

పుటపాకం== పెన (కింద మూత పెట్టి కల్లిం చెడి మంటను, [పాపేవ= 

పొందెనో యనునట్టుండెను, తథా==ళిట్ర, పూరోర్మివ్యజనానిలై 8, 

పూర్తవనడబావులు తటాకములు మున్నగువానియందలి, ఊర్మి = 

కెరటము లనెడి, వ్యజనవావిసనక జ్ఞలయొక్క_, అనిలై ౩= తెమ్మెరలచే, 
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త।|తాతఃజం-, తక్ = ఆ కలి మొక్క, పత్యజం = అవయవ 
UL a) విస్ గ 

సమూహము, అక ర్రి ఇవ జ కోయబడు చున్న దో యనునట్టుండినది. 

శ్రుటపాకం _పుటయోః పాకః == పుటపాకః, తం=ాపుటపాకం. 

(కతు భవ్యుయవోష్యభి౭-|క్రతుము శుష్మాః = = కతుకుష్మాః, [కతు 

శుష్మాణాం మహోష్మాణః= క్ర తుపమ్మమవోష్మాణః, తై 8-[కతు 

శుష్మమహోష్మభిః, 

త (తృ త్య గ౦ఎఅబ్ల మజ్గంచ(పత్యజ్ఞం, తస్య|పత్యజ్ఞం=ా త త్పత్యజ్ఞం. 

వూరో ర్భు వ్య వినానిలై 8 - పూర్తానాం ఊర్మయః == పూరోర్మయః, 

పూరోర్మయ ఏవ వ్యజనాః =పూరోర్మి వ్యజనాః, పూరోర్మివ్యజనానాం 

అనిలాః = పూరోర్మి వ్యజనానిలాః, తై ౦=పూరోర్మివ్యజనానిలై 8, 

భావము : 

ఆ నగరమందలి యాగములలోని యగ్నులవలని గొప్పవేడిచే, నా కలి 

పురుషుడు పుటపాకమువలని తాపమును బొందినట్టు త్మీవతాపమునను గుజియా 

యెను, పుటపాక మనగా అతుగుభాగమున పెభాగమున సంపుటము లుంచి వాని 

సందులకో మన్నును పూసి, చేసెడి మందుల వంట పుటపాక మనబడును. ఇడి 

మిక్కిలి వేడిని పుట్టించి మందును బక్యము గొవించును. ఆ విధమగు పుటపాకము 

కలిపురుషున కేర్చడినట్టుండినది. అబే యానగరమందలి నడబావులు. చెరువులు 

మున్నగువానియందలి, కెరటము లనెడి విసనక జ్ఞలనుండి వచ్చెడి గాలికి యా 

కలిపురుషుని శరీరమందలి యవయవములన్నియు కోయబడుచున్న ట్రుండినవని 

యాశయము, 1॥168॥ 

శో. పిత్తూణాం తర్చణే వర్తెః కీర్షాత్ వేళ్యని వేళ్ళని, 
౧ ర్ 8౬3 

కాలాదిన తిలాత్ కాలా దూర మతస దత సః, 167 

ప. వి. పిత్తూణాం-తర్పణే- వర్ణెః- కీర్ణార్- వేశ్మని- వేశ్మని- కాలాత్- ఇవ- 

తిలాత్ -కాలాత్-దూరం-ఆ[తసర్-అత-సః. 
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అర్థము: సః=ఆ కలిపురుషుడు, అత్ర=ాఈ పట్టణమందు, వేళ్ళని వేళ్ళని. 
ఇంటింటను, వర్ణిః==బాహ్మ ణులు మున్నగు నాలుగు వర్ణముల వారిచే, 

పితా ణాం=పితృ పితామహ పపితామహులకును, అగ్ని ష్యాతాది పితృ 

లోక ములకును, తర్పణే = వారి నుద్దేశించి వారి తృ్తిక్తై చేయు 

జల్మ| పదానకర్మయందు, కీర్ణాత్ =రాలినట్టి, కాలాత్ నల్లని, తిలాత్ = 

నువ్వునుండి, కాలాదిన=-యమునినుండి యెల్లో యట్లు, అతసత్ == 

భయపడెను. 

నిత్యూశాం-పితా చ పితామహశ్చ |పపితామహశ్చ=-పితరః, తేషాం = 

పిత్యాణాం, 

భావము : 

ఆ కలి పురుష డీ పట్టణమందు [బాహ్మణులు మున్నగు నాలుగు 

వర్ణములవారును తంగడులకును, తాతలకును, ముత్తాతలకును, నగ్ని ష్యాతాదుల 

కును తృ ప్రి గల్లించుటకై వదిలిపెట్టు తర్పణములనుండి రాలినట్టి నల్లని నువ్వుల. 

నుండీ మృత్యువునుండి యెట్లో యట్లు భయపడెను. అనగా నామం[తపూతము 

లగు నువ్వులు పవితములై. [పభావముతో గూడి యా యపవితుడగు కలిని 

భయపజచినవని. యర్థము. nl6Tn 

ల్లో, స్నాత్యాణాం తిలకై ర్మేనే స్వమ న్స న్తర్లీ ర్లమేవ సః, 

కృపాణీభూయ హృదయం ప్రవ్నిషై వరవ తస్య కై తె; 168 

ప. వి. స్నాత్తూణాం-తిల కై 8- మేనే -స్వమ్-అ న్లః- దీర్గం-= ఏవ. సః- కృపాణీ 

భూయ -హృదయం-| పవిషైః-ఇవ-తస్య-తై 8. 

అర్థము: కృపాణీభూయ = ఖడ్గముగా నేర్పడి, తస్య==ఆ కలిపురుషునియొక్క, 

హృదయం= వక్షఃస్థలమును, పవిమైః=|పవేశించినవో యనునట్టున్న, 
థి... ఇ వ్ ౧ 
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స్నాత్తాణాం =స్నానము చేయువారియొక్క తిలక? == నామములు 

మున్న గువానిచే, సః==ఆ కలిపురుషుడు, స్వంచాతన్ను, ఆంతః= 

వక్ష ఃస్థలమునందు, దీర్ణ మేవ=చీబ్బబడినవానినిగనే, మేనే--తలంచెను. 

నృొత్యాణాం - స్నా స్తీతి=ాస్నాతారః, తేషాం=స్నాత్య ణాం, 

తృవొణీటూయ - అకృపాణః కృపాణః సమృద్యమానః భూత్వా = 

కృపాణీభూయ.. 

భావము : 

ఊర్థ్వపుం డములు అనగా నిలువుగా నుండెడి కత్తులవలె నుండెడు, 

ముఖము నందలి నామముల వంటి తిలకములు స్నానకాలములో తొలగిపోయి 

యా కలిపురుషనియందు (ప్రవేశించి యాతని వక్షఃస్థలమును చీల్చెనో యనునట్లు 
ఆతడు తలంజెనని యాశయము. ॥168॥ 

ట్లో, _ పుమాంసం ముముదే తత విందన్ మిథ్యావదావదమ్, 

ప్రీయం (ప్రతి తథా వీక్య తమథ మానవా నయమ్. 169 

ప. వి, పుమాంసం.ముముదే-త|త-విందన్ -మిథాావదావదమ్- శ్రియం. పతి. 

తథా-వీక్ష్య-తం-అథ =మ్లా నవాన్- ఆయం. 

ఆర్థము:- ఆయం- ఈ కలిపురుషుడు, త|త్ర==ఆ పట్టణమునందు, మిథ్యావదా 
వదం, మిథ్యా =అసత్యమును, వదావదం == చెప్పుచున్న, పుమాంసం = 

_ పురుషని, విందన్ =-పొందుచు అనగా నసత్యమును చెప్పెడి జనమును 
జూచుచు, ముముదే=సంతోషించెను, అనగా నట్టి యసత్యవాదుల ద్వార 
మున [పవేశింపగోరెను అని యర్థము. అథ = సంతోషించిన పిదపనే, 

తం==ఆ పురుషుని, స్రియం |పతి= స్రీని గురించి, తథా==ఆవిధముగ, 
నసత్యము జెప్పువానినిగా ,విక్ష్య =చూచి,యనగా యాశ్రీనిగూర్చి పరివోస 

వచనముగా తెలిసికొని, న్లూనవాన్ = దుఃభించెను. న్రీతోడ నర్మసల్లాప 
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మం దసత్యము దోషము కాదు కొన కలి, తన(పవేశమున కవకాశములు 

లేనందువలన దుఃఖించెనని యర్థము. 

మిధ్యా వోదావోదోం = మిధ్యా వదతీతి== మిథ్యావదావదః, తం==మిథా$ 

వదావదం. 

భావము :. 

ఈ కలిపురుషుడు, ఆ నగరమందు అసత్యము జెప్పు పురుషుని బొంది, 

తన |పవేశ మునకు ద్వారము దొరికినది గదా యని సంతసించెను. కాని తర్వాత 
యాపురుషుడు స్రీతో నర్మాలాపములు చేయునప్పుడే యసత్యము చెప్పుటవలన 

తన పవేళమున కవకాశములేదని |గహించి దుంఖించెను. పురుషుడు స్త్రీతో 
నర్మా లాపసమయమునందు అసత్యము జెప్పినను దోషము లేదు. కావున అచ్చట 

కలికి పవేశించుట కవకాశము లేక పోవుటవలన నతడు విషాదము నొందెనని 

యాశయము. ॥ 1691 

ల్లో, యజ్ఞ యూసఘనాం జజ్ఞా స స పురం శ జ్ఞసంకులాం, 

జనై రీరశమన్టై 8 కీర్ణాం వ్యాల (కోడీకృతాంచితామ్. 170 

ప. వి, యజ్ఞయూపఘనాం-జజ్ఞా-సః -పురం -శజ్ఞసంకులాం-జనై. 8-ధర్మఘనై 8 ఎ 

కీర్ణాం-వ్యాల[కోడీకృతాం-చ-తామ్. 

అర్థము :- సః=ఆ కలిపురుషుడు, యజ్ఞయూ పఘనాం = యజ్ఞయాగ ములకు సంబం 

ధించిన, యూప== యజ్ఞపనవును గట్టుటకు సాధనమైన స్తంభములచే, 

ఘనాం =సందులేనిదై న, పురం= ఆ నలునిపట్టణ మును, శంఖసంకులాం = 

శంఖములను నాయుధములతో( గూడినదో యనువిధముగను, తథా 

అరే, ధర్మఘనై == ధర్మా చరణముతో నిండినట్టి, ఆనె $==జనము 

లతో, కీర్షాం=-వ్యాపింపబడిన, తాం=ఆ పురమును, వ్యాల్మకోడీకృళా 

మివ, వ్యాల== పాములచే, (కోడీకృతా మివ చాఆంకముగా చేయ 

బడినదానినిగను, జజ్ఞా= తెలి సికొనెను, 
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సమాసములు : 

యజ్జి యూవమఘనాం- యజ్ఞస్య యూపాః =యజ్ఞయూపాః, యజ్ఞయూ పైః 

ఘనాః == యజ్ఞయూపఘనాః, తాంచాయజ్ఞయూపఘనాం. 

కోట్ల సనంవలాం _ శద్ధః సంకులా=ాళజ్ఞసంకులా, తాం =శజ్ఞసంకులాం. 

ధర్యఘన్లైాః = ధర్మేణ ఘనాః = ధర్మఘనాః, తై $శాధర్మఘనైః. 

వ్యాల (తోఢీర్య తాం. వ్యాలై కోడీకృతా=- వ్యాల[కోడీకృతా, తాం 22 

వ్యాల కోడీకృళాం. 

భావము : 

ఆ నలుని నగరము యజ్ఞపశువును బంధించెడి యూప స్తంభములతో 

నిండియన్నవి. దానిని చూచి కలిపురుషుడు శంభాయుధములతో గూడిన దానినిగా 
భావించెను, అభ్రై ధర్మాచరణపరులగు జనులతో నిండిన యానగరమును జూచి 

[కూరసర్పములతో గూడినదానినిగా భావించెను. ఆ కలిపురుషని దృష్టియందు 

మంచివిషయము లన్నియు చెడ్డవిగా గానఐడుచుండినవని యాశయము. ॥170॥ 

ల్లో. స పాఠ్శ్వ మళకత్ గనుం న వరాకః పసరాకిణాం, 

మాసోసవాసినాం ఛాయాలంఘనే ఘన మస్థలత్ . 171 

ప, ఏ. సః-పార్వ్వం-ఆశకత్ _-గన్తుం-న-వరాక ;-పరాకిణాం-మాసోపవాసినాం- 

ఛాయాలంఘనే-ఘనమ్ - అస్టలత్. 

అర్థము :- వరాక ః=నీచుడై న, సః=ఆ కలిపురుషుడు, పరాకిణాం=ాపం|డెండు 

దినము లుపవాసముతో గావించెడి పరాకమను |వతము నాచరించువారి 

యొక్క, పాఠ్యం ==|పక్కను గురించి, గన్రుం== వెడలుటకు, న 

అశకత్=శకుడు కాలేదు. తథా==అట్రే, మాసోపవాసినాం =నెలదినము 

లుపవసించి [వతమునాచరించువారియొక్క_, ఛాయాలంఘనే, ఛాయా= 

నీడను, లంఘనే==-దాటుటయందును, ఘనఅవమిక్కి-లి, అస్థలత్ == 

పడెను, తాపసులనీడ నతిక్రమించుటయు నసాధ్యము. 
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వరాకశీశాం_పరాకః ఏషా మ సీతి == పరాకిణః, తేషాం==పరాకిణాం. 

మాసోవవానీనాం.మాసం ఉపవస నీతి =మాసోపవాసినః, తేషాం = 

మాసోపవాసినాం. 

భాయోాలంధథునో.ఛాయాయాః లంఘనం = భాయాలంఘనం, తస్మిన్ = 

భాయాలంఘనే. 

భావము : 

నీచుడై న యా కలిపురుషుడు, పండెండు దినము లొక్ర పొద్దులు గావించి 

పరాక[వతమును గావించువారి చెంతలకును పోలేక పోయెను. అరి నెలదినము 

లొక్క_పొద్దులుండి వతము నాచరించు వారియొక్క. నీడను కూడా దాటుటకు 

సమర్థుడు కాక పోయెను. ul7Tln 

శ్లో. ఆవాహితాం ద్వి జి సత్ర గాయత్రీ మర్క-మండలాత్, 
3) యి అవు 

న సన్నిదధతీం పశ్యన్ దృష్టనప్టోఒభవ ద్భియా. 172 

ప. ని. ఆవాహితాం-ద్విజై *-త|త-గాయ।తీం- అర్క-మణ్జలాత్ న = సన్నిద 

ధతీం-పళ్యన్ -దృష్టనష్టః- అభవత్ -భియా. 

అర్థము: సః ఆ కలిపురుషుడు, త|[త-- ఆ నగరమందు, ద్విజై 8 విపు 

లచే, ఆవాహితాంzాజవాహనము గావించబడిన యనగా పిలువబడిన, 

(కావుననే) అర్క మండలాత్ సూ ర్యబింబమునుండి, సన్నిదధతీం == 

సమీపించుచున్న, గాయ।తీం=-గాయ।తీదేవిని, పశ్యన్ = చూచుచు, 

భియా==ఆ దేవత యొక్క. (పభావమువలని భయముచే, దృష్టనష్టః, 

దృష్టడాతొలుత చూడబడినవాడై, నష్టః=పిదప నంతర్ధానము జెందిన 

వాడుగా, అభవత్ == ఆయెను, 
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అర్బ్_మజ్జలాత్ _ అర్కస్య మబ్బలం = ఆర్కమబ్ధలం, తస్మాత్ = 

ఆర్క-మణ్జలాత్, 

దృష్ట నప్టః-దృష్ట శ్చాసౌ నష్టళ్చ=దృష్టనష్టః. 

భావము : 

ఆ కలిపురుషుడు, ఆ నగరమందు విపులు ఆవాహనము గావించిన 

గాయ! తీదేవి- సూర్యమణ్ణలముకు ౦డీ వారియొద్దకు సమీపించు చుండినది. 

ఆమెను ఆ కలిపురుషుడు గాంచుచు నామెయొక ,.. పథావముచే భయము జెంది 

తొలుత కనపడియు, పిదప గనపడక మజణుగు చెందెను. ॥172॥ 

శ్లో స గృహే గృహిణాం పూర్ణే ఘనే వై ఖాననై ర్వృతే, 
యత్యాధారేఒమరాగార క్వాపి న స్థాన మానశే. 178 

గ లి . సః-గృహే- గృహిణాం- పూర్ణే. ఘనే_వై. వై ఖాన సెః- వృతే - యత్యాధారె - 

అమరాగా రే-క్య-అపి.న- స్థానం-ఆన శే, 

అర్థము: సః=ాఆ కలిపురుషుడు, గృహిణాం = గృహస్టులచే, పూర్ణే=నిండిన, 

గృహే=-ఇంటను, వెకానసైః=వై ఖానసులను వనవాసులై న తాపసు 

లచే, వృతే==పరి వేష్టితమైన, ఘనే=- ఘనమైన (పదేశమందును, లేదా, 

“వనే” యను పాఠాంతరము ననుసరించినచో, వనే = వనమునందు, 

తథా == అసే, యత్యాధారే, యతి = సన్నాసులకు, ఆధారే = నివాస 

స్థలమునందును, అమరాగారే = దేవాలయమందును, క్యాడపి = 

ఎచ్చటను, స్థానంచాస్టితిని, న ఆన శే=ాసొందలేదు. 

గృ వా ణాం-గృహ మెషా మ స్తీతి గృహిణః, తేషాం = గృహిణా౨. 

యత్య్మాః ధాలోే_యతీనాం ఆధార ః==యత్యాధారః, తస్మిన్ -యత్యాధారే. 



సప్తదశ సర్గ 899 

అమరాగాలే._అమరాణాం ఆగారం = అమరాగారం, తస్మిన్ =అమరా. 

గారే. 

ఆ కలిపురుషుడు, గృహస్థుల ఇండ్రయందును, తాపసులచే గూడిన వనము 

నందును, సన్న్యాసుల నిలయములయందును, దేవాలయము లందును, నెచ్చటను 

స్థితిని బొందలేదు. 1179 ॥ 

ల్. హింసాగవీం మఖే వీక్ష్య రిరంసు ర్రావతి స్మ సః 

సాతు సౌమ్య వృషాస కా ఖరం దూరం నిరాన తమ్. 174 

ప.వి. హింసాగవీం. మభే- వీక్ష్య. రిరంసుః  ధావతి_ స్మ. సః. సాం తు. 

సౌమ్యవృషాసకా-ఖరం-దూరం-నిరాస-తమ్, 

అర్థము : సః=-ఆ కలిపురుషుడు, మధే==గో మేధమను యజ్ఞమందు, హింసాగ 
వీం=హింసింపబడుట కై యున్న గోవును, వీక్షష=-చూచి, రీిరంసుః=ా 

తన మనస్సునకు వినోదము గోరినవాడై, అనగా నిషేధింపబడిన 

గోహింస నాకు ఇష్టమని, ధావతి స్మ == పరుగిడుచుండెను. సా తుజ 
ఆ చంపబడు గోవో, సౌమృవృషాసకా, సౌమ్య = సోమదేవతాక మైన, 

వృష=ాధర్మమందు, ఆసకా== సంబంధము కల్పినదై, లేదా, సౌమ్య=ా 

అభిచారము మున్నగు దుష్టకర్మలు లేనందువలన రమణీయమైన, పార 

లౌకికమగు, వృష=-ధర్మమునకు. ఆసకా=ాసాధనముగా సంబంధించి 

నదె, ఖరం=పాపరూప మైనందువలన సహింపసాధ్యముకాని, లేదా 

““రలయోరభేదః'' ఆను న్యాయము చొప్పున, ఖలం = దుష్టుని, 

దూరం== దూరముగా, నిరాస=ానిరాకరించెను. తొలుత నధర్మసాధక 

మగు గోహింసను గాంచి |పవర్తించి, పిదప ధర్మసాధకమగు వైదిక 

పపహింసాదికముగా చూచి యిది నాకు |పియమైన హింసగాదని. దూర 

ముగా పోయెనని యర్థము. “మఖ” యను స్థానమున, “ముఖే” యను 

పాఠము ననుసరించినచో, హింసాగపీంచహింసను [పతిపాదించెడి 
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వాక్కును, ముఖీ = యజ్ఞమును చేయువారి ముఖమునందు, వీక్ష్య = 

చూచి, అనగా వారి ముఖమునుండి విని, రిరంసుః = ఆనందింపగోరు 

వాడై, ధావతి, స్మ =పరుగిడుచుండె నని యర్థము. 'సా తు=ఆ వాక్కు, 

సౌమ్యవృషాసకాసతీ=-సౌమ్యమైన ధర్మ మందు ఆస క్తిగల్లినదై, తం= 

వానిని, అఖరం=ాతేజో రహితునిగా, నిరాస = నిరాకరించినది. లేదా, 

రిరంసుః=|కీడయందు గోరిక కల్గిన, ఖరః=గొడిద, (హింసా) గవీం= 

(హింసింపదగిన) గోవును, వీక్ష్య = చూచి, యద్యపి = ఒక వేళ, 

ధావతి=ాపరుగిడును, సా=ాఆ గోవు, సౌమ్యవృషాసకా, సొమ్య== 

అంద మైన, వృష ఎద్దుపైన, ఆసక్రా=ఆస క్రిగలద్దై, తం=ా-అ గాడి 

దను, దూరం==దూరముగా, నిరాస=ానిరాకరించెను. 

భావము : 

ఆ కలిప్పరుషుడు గోమేధవను యజ్ఞమునందు హింసించుట క్ర తేబడి 

యున్న యావును జూచి, దానితో మనసునకు వినోదము బొందగోరినవాడై 

(దానితో విహరింపగోరినవాడై ) దాని యొద్దకు పరుగిడుచుండెను. ఏలయనగా, 

గోవధ తన కిష్టమైనదని [పథమ పక్షమున, తన పభస్యభావముచే గోవుతో 

రమింపగోరుట తన కిష్టమైనదని ద్వితీయపక్షమున యభిప్రాయము. ఆ గోవొ, 
సోమదేవతాకమగు ధర్మమునందు, యాగమునందు సంబంధము గల్లినదై , 

యనగా ధర్మాభిలాషగలిగినదై (సుందర వృషభముచే సాంగత్యము నొందినదై) 
ఖరుడై న యనగా “'రలయో రభేదఃి” యను న్యాయము ననుసరించి రాకును 

లాకును భేదములేదు కావున, ఖలుడైన, యనగా దుష్టుడు లేదా |కూరుడునై న, 
(ఖరమైన యనగా గార్టభమైన) యా కలిపురుషుని దూరముగా బడునట్టు తన్ని 
నది. ఎద్దుతో సంగమించెడి యావు, తనకంటె వేజొక జాతికి జెందిన గాడిదను 

నిరాక రించుట యు క్రమే గదా? అనగా నా కలిపురుషుడు గోవధ నభినందింప 

గోరుటవలన జాతిహీనుడనియు, నా గోవుతో సంగమింపబూనుటచే, పవ [పవృ తి. 
గలవా డనియు ద్యోతితము. 

చ 

en gr] 
ల్ 
ధా 

కాష౭_పి నా౬సశ్య దన్విష్యన్ హింసా మాత్మ(ప్రియా మసౌ, 

స్వమి(తం తత న (పాప దపి మూర్చముఖ కలిష్. 175 
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ప.వి. క్వ- అపి-న-అపశ్యత్ - అన్విష్యన్ - హింసామ్- ఆత్మ | పియాం-అసౌొ = 

స్వమి తం-త త - నం _పాపత్_అపి-మూర్ణముఖ- కలిమ్. 

అర్థము : ఆసొ= ఈ కలిపురుమ(డు, క్వా౭పి=ావీ స్థానమందును, ఆత్మనః== 

తనకు, [పియాం=ా|పియమైన, హొంసాం = హింసను, అన్మిష్యన్ = 

వెదకుచున్నను, నా౭పశ్యత్ = చూడలేదు, తథా=-అవ్రే, మూర్గముఖె=- 

మూఢునినోటను, స్యమి|తం౦=, స్య=ాక లియైన తనకు, మిత ం= 

సఖుడైన, కలిం చ= కలహమును, న |పాపత్==పొందలేదు, (పజలు 

చక గా పరిపాలింపబడుటవలన కలహమునకు |బస_క్తిలేదని యర్థము. 

ఆత్భ (వియాంఎఆత్మన;ః [పియావ=ఆత్మ పియా, తాం==ఆత్య్మ[పయాం. 

నమ (ళం-స్వస్య మి్మితంజాస్వమి తం, తత్ == స్యమి[తమ్. 

మూల్లయుఖే _మూర్గస్య ముఖం=ూ మూర్గముఖం, తస్మిన్ =మూరముఖ. 
ఖ ఖు ఖ్ ఖ్ 

భావము: 

ఈ కలిపురుషుడు, ఆ నగరమం దెచట వెదికినను తనకు (పియమైన 

హింసను చూడలేదు. అప మూర్దునినోట కూడా తనకు చెలికాడైన కలహమును 

బొందలేదు. అనగా నా యూరియందు మంచి పరిపాలనచే (పశాంతి నెలకొని 

యుండుటవలన (పజలలో కలహము లేదని యాశయము. క లిపురుషునకు 

కలహము [పియసఖుడు. అనగా నెచ్చట కలియుండునో యచ్చట కంహముండు 

నని యభ్మిపాయము 11/51 

ణి 

వ్ మౌనేన (వతనిషానాం స్వా(కోశం మన్యతే స్మ సః, 
ఇన, © 

వన్యవనారుభి రృజ్లా స్వశిరశ్చ పదాహతు మ్. 176 
౧౨ ద జః 

ప. వి. మౌనేన_వతనిష్టానాం_స్వా|కోశం-_మన్యలే_స్మ- సః_ వన్యవనాారుభిః- 
© అ టి య 

జజ్జై-స్వశిరః-చ-పదా-హతమ్. 
విల 

26) 
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అర్థము :-సః=-ఆ కలిపురుషుడు, (వతనిష్టానాం, వత=-నియమములయందు, 
నిష్టానాం =ఆస క్రి కలిగిన, వారియొక్క. మౌనేన=వాక్కు.ను నియమించు 
కొనుటచే, స్వాకోశం, స్యడాతనకు, ఆ|కోళం=ాశాపముగా, మన్యతే 

స్మ=-తలచుచుండెను, తథా = అర్హు, వన్మ్యవన్దారుభిః, వన్య=-నమస్క-_ 

రింపదగినవారిని, వన్హారుభిః==-నమస్క-రి ంచునట్టి వారిచే, స్వశిరశ్చవా 

తన తలను, పదాహతంచపాదములచే కొట్టబడిన దానినిగా, జజ్జొ == 

తెలుసుకొనెను. ఇవి యన్నియు శాస్తో) క్త విషయములను పరిపాలించుట 
యగుచున్నవి. కాని యట్టు శాస్త్రవిధిపాలన యతని కావిధముగా 

దుఃఖమును కల్సించుచుండినదని యర్థము. 

(వళనివానాం - వతే నిషా యేషాం లే=-|వతనిషాః, తేషాం=ా 
ఠి థి ® 

(వతనిస్టానాం. | 

స్వా కోళం_స్వస్య-ఆ|కోశః==స్వా(కోశః, తం=ాస్వా| కోశం. 

వ న్యం ఎన్దాడుభిః - వన్హ్యానాం వన్దారవః=వన్ద్యవన్దారవః, తె? = 

వనవనారుభిః. 
0 దు 

న్షళిరం = స్వస్య శిరఃజాస్వశిరః, తత్ =స్వశిరః. 

వదావొతొదు _పదేన ఆహతం=పదాహతం, పత్ ==పదాహతం. 

భావము : 

(వతాచరణకై మౌనము వహించిన యుపాసకులను గాంచి, యీ కలి 

పురుషుడు, వారు తన్ను శపించుచున్న వారినిగా భావించెను. పెద్దలకు 

వందనము చేయువారిచే తన శిరము వారి పాదముచే కొట్టబడినదిగా భావించెను. 

అనగా శాస్టోక్రవిధు లన్నియు నితనికి దుఃఖ పదములుగా నుండినవని 

యాశయము. ॥176॥ 

ల్లో. మునీనాం స బృసీః పాణా సశ్య న్నాచామతా మసః, 

“మేనే ఘనైై రమీ హన్తుం శ పుంమా మది రుద్యతాః. 177 

ఖీ 
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పవి, మునీనాం- సః-బృసీః- పాణె-పశ ఫన్ - ఆఅచామతాం - అపః- మేనే. ఘనై జ 

ద్భీః 8- ఉద్యతాః. 

అర్థము:-సః- ఆ కలిపురుషుడు, మునీనాంచామునులయొక్కం_, =హ స్తము 

నంచు, బృసీః == కూర్చుండుటకై తీసికొనబడిన ఆసనములను, తథా=ః 

ఆ'పే, ఆచామతాం==ఆచమనము చేయుచున్న, వీషాం=ావీరియొక గు, 

పాణౌడాహ స్తమందలి, అపః=ఉదకములను, పశ్యన్ =-చూచుచు, 

ఆమీ= ఈ మునులు, మాం=-నన్ను, ఘనై. 8==ముద్గరములనెడి యాయుధ 

ములతో, హన్తుం=ాకొట్టుటకు, తథా=-అర్డే, ఆద్భిః == ఉదక ములతో , 

శ పుం చ=ాశ పించుటకును, ఉద్యతా ఇతి == | పయత్నించిరా యని, 

మేనే=-తలంచెను. 9 

భానము : 

ఆ కలిపురుషుడు బుషులు కూర్చుండుటకై యాసనములను చేత 

బట్టుటను జూచి, వారు తన్ను ముద్గరాయుధ ములతో కొట్టుటకు [పయత్నించిరా 

యనియు, నక్రే యాచమనమును గావించుటకు వారిచేత నున్న యుదకములను 

గావించి, తన్ను వారు శపించుటకు( బూనిరా యనియు భావించెను. ॥177॥ 

ల్లో. మౌళ్లోభృతో ధృతాషాఢా నాశశజ్కే స వర్షినః, 
రజ్జ్వా౭_మీ బద్దు మాయా న్లి హ నుం దండేన మాం తతః, 

ప. వి. మౌజ్లీభృతః-ధృతాషాఢాన్ ఎ ఆశశ జ. - సః_వర్రినః -రజ్వ్వా- అమీ 
ద ణ టి . 

బద్ధుమ-ఆయా ని-హన్తుం_దండేన-మాం._తతః, 

అర్థము :-సః== ఆ కలిపురుషుడు, మౌక్టోభృతః; మౌక్టో = ముంజ తాటితో 

పేనిన మొల్మతాటిని, భృతః = ధరించినట్టివారును, ధృతాషాఢాన్, 

ధృత=ధరించబడిన, ఆషాఢాన్ = మోదుగ కట్టలు కల్గినవారునగు, 

వర్ణినః వా [బహ్మచారులును, (దృష్ట్వా=-చూచి) అమీ ౫ ఈ [బ్రహ్మ 

దారులు, మాం==నన్ను, రజ్ఞా గా _తాటితో, బద్దు- ==బంధించుటకు 

తతః౭జఊాబంధించినపిదప, దం = మోదుగు కజ్ఞతో, హిన్తుంచకొట్టుట 
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కును, ఆయా నిడావచ్చుచున్నారు, ఇతిీ=ాఅని, ఆశశజ=సందే 

హించెను. 

మౌజ్లోభ్ళ తః య ముంజస్య వికారః = మౌక్లో, మౌజ్లోం బి భతీతి = 

మౌక్టోభృతః. 

ధృ తాషాథౌన్ = ధృతః ఆషాధఢః యై స్తే = ధృతాషాఢాః, తాన్ = 

ధృతాషాఢాన్. 

భావము వ్ 

ఆ కలిపురుషుడు, ముంజ తాటితో పేనబడిన మొలనూలు ధరించినట్టి 

వారును, పలాశదండమును ధరించువారును నగు [బహ్మ చారులను జూచి వీరు 

తన్ను తాటితో గట్టి వేయుటకును, పలాశదండముతో కొట్టుటకును వచ్చుచున్నా 

రని సందేహించి బాధపడెను.॥18॥ 

ళో. దృష్వా పురః పురోడాశ మాసీ దుతా 9సదుర్మనాః, 
౧౧ లయ అలి 

మన్వానః ఫణినీ స్ర్రస్తః సముమో చాశ్రు చ (సుచః. 118 

ప. వి. దృష్ట్వా-పురః-పురోడాశం-అసీత్ - ఉత్తాాసదు ర్మనాః-మన్వానః-ఫజినిః- 

(త స్తః-సః-ముమోచ -అకు-చ_ సుచః. 

అర్థము :- సః=-ఆ కలిపురుషుడు, పృురః==-ఎదుట, పురోడాశం = యజ్ఞమునకు 

సంబంధించిన పిండిముద్దను , దృష్ట్వా = చూచి, ఉతాసదుర్మనాః, 

ఉత్తాాస == భయముచే, దుర్మనాః=-క లత చెందిన మనస్సుగలవాడుగా, 

ఆసీత్ = ఆయెను. తన్ను గొట్టుటకై సిద్ధముచేయబడిన కాయి యని 

భమించి భయపడెనని యర్థము, తథా = అశ్రు, (సుచశ్చ=ాహోమ 

వాతములను, ఫణి సీ8= ఆడపొములనుగా, మున్వానః= తలంచుచున్న 

వాడె, (త స్త=ాభయము చెందినవాడగుచు, అశు. మై కన్నీటిని, 

ముమోచ=వదలి పెట్టెను. 
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వి, పురోడాళమును కొట్టుటకు సాధనమెన శిలయనియు, హోమప్యాతములగు 

(సుక్కులను నాడపాములుగాను [భాంతిపడుటవలన [భాంతిమదలజ్ఞారము. 

ఉత్తా ౦నదుర్య నొక = ఉతా9సేన దుష్టం మనః యస్య సః = ఉత్తా9స 

దుర్మనాః. 

భణోనీః =. వణాః ఆసాం స నీతి = ఫణిన్యః, తా౭ః= ఫణినీః, 

భావము : 

ఆ కలిపురుషుడు ఎదుట యాగమునందు (వేల్చెడి పురోడాశ మనెడి పిండి 

ముద్దను జూచి తన్ను గొట్టుటకై సిద్ధపరచబడిన శాయిగా భావించి బెగడొంది 

వ్యధ చెందెను. మజియు హోమపా[తలై న (సుక్కులను గాంచి యాడపాములని 

భయముజెంది కన్నీటిని విడిచి పెట్టెను. 1/91 . 

ట్లో, ఆనంద న్మదిరాదానం విన్ల న్నేష ద్విజన్మనః 

దృష్ట్వా సౌ(తామణీ మిష్టిం తం కుర్వ_న్ల మదూయత. 180 

. వి. ఆనందశత్- మదిరాదానం- విన్లన్ - ఏవ. ద్విజన్మనః -దృష్టా-సొగ్రామణేం- 

ఇష్టిం- తం-కుర్వ గి సీం-అదూయత. 

అర్థము:- ఏషః= ఈ కలిపురుసుడు, ద్విజన్మనః =| బాహ్మణునియొక్క_, మదిరా 

దానం; మదిర ౫ మద్యమును, ఆదానం = పుచ్చుకొనుటను జూచి, 

_ ఆనందఠ్ =- ఆనందించెను. అథ =పిదప, తం==ఆ మద్యమును బుచ్చు 

కొనిన [బాహ్మణుని, సెెతామణీం = మై సౌతామజి యను పేరుగల్లిన, 

ఇష్షిం==యాగ మును, కుర్వంతం= చేయువానినిగా, దృష్ట్వా=చూచి, 
అదూయతవవెత చెందెను. “'సాతామణ్యాం సురాం పీబేత యను 

విధియుండుటవలన, సౌ తామణీష్షియందు మద్యపానము దోషము లేదు, 

అందువలన నా బాహ్మణుడు పాపరహితమను కృత్యమును జేసినందు 

వలన కలిపురుషునకు ఆశాభంగ మేర్చడినదని యర్థము. 



ముదిరొదానం =. మదిరాయాః ఆదానం మదిరాదానం, తత్ =ామదిరా౬ 

దానం. 

అ 
ద్నొావన్యునః = ద్వే జన్మనీ యస్య సఃజాద్విజన్మా, తస్య =ద్విజన్మనః. 

భావము : 

యాగళాలయందు మద్యమును బుచ్చుకొనుచున్న [బాహ్మఖణుని గాంచి 

యీ కలిపురుషుడు, ఆ (_బాహ్మణుడు “న సురాం పిబేత్” యను విధి నుల్చం 

ఘేంచి పాపము చేయుచున్నాడని భావించి, సంతోషించెను. కాని తర్వాత యా 

(బాహ్మణుడే సౌ|తామణి యని చెప్పబడు యాగమును చేయుచుండుటను 

గాంచి వెత చెందెను. “న సురాం పిబేత్” యని మద్యపానము ని షేధింపబడి 

నను “సౌ తామణ్యాం సురాం పిబేత్'' యని విధి ననుసరించి సౌ తామణీ 

యందు మద్యపానము చేయవలయునని విధియుండుటవలన న్మావాహ్మణుడు 

చేసిన సురాపానము పాపము కానందువలన కలిపురుషున కాశాభంగ మేర్పడుట 

వలన నతడు దుఃఖభించెనని యాశయము. ॥180॥ 

ల్లో, అపశ్యత్ యావతో (బహ్మవిదాం (బ్రహ్మజ్ఞలీ నసౌ, 

ఉదడీయ_న్స్ల తావన్త _స్పస్యా(స్రాజ్ఞలయో హృదః, 181 

ప. వి. అపశ్యత్ - యావతః-| బహ్మవిదాం- (బహ్మష్టాలీన్- అసౌ-ఉదడీయ న్త= 

తావ న్తః-తస్య - అ| సాజ్టులయః -హృదః. 

అర్థము: అసొ= ఈ కలి, [బహ్మవిదాం= వేదవే తలయొక్కం, యావతః= 

ఎంత సంఖ్యగల్లిన, (బహ్మాష్టులీన్ =| బహ్మోజ్ఞులులను అనగా వేదా 

ధ్యయనకాలమందు రెండుహ స్తముల సంపుటములను, అపశళ్యత్ == 

చూచెనో, తస్యా ఆ కలియొక్క_, హృదః = హృదయమునుండి, 

తావ_న్లః== ఆంత సంఖ్య గల్లిన, అ|సాజ్ఞులయః = ర_కపుదోసిళ్ళు, 

ఉదడీయ న్ల= వెడలివచ్చినవి. 
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(ల వ్యాబిదాం-| బహ్మ విద స్తీతి= బహ్మవిదః, తేషాం =|బహ్మావిదాం, 

(బివ్యోోక్దు లీన్ =| బహ్మణః అజ్ఞాలయః = (బహ్మోష్టాలయః, తాన్ = 

(బహ్మోజ్ఞలీన్, 

అ(నొద్జులయః-అసాణాం అజ్జులయః అ సాష్టులయః. 

భావము ; 

వేదపాఠకులు వేదాధ్యయనము జేయునపుడు రెండు హస్తములను 

జోడించి యధ్యయనము జేయవలయును. అట్టు రెండుహ_సములను .జోడించి 

యుంచుట [బహ్మాష్టాలి యని ““సంహత్య హస్తా వధ్యేయం స హి [బహ్మాళ్టులిః 

స్మృతః” యని స్మృతి చెప్పబడినది. ఆ కలి పురుష డెన్ని [బహ్మాష్టులులను 

గాంచెనో అన్ని ర కపుదోసిళ్ళను వెడల[గ క్కెను. 1115011 

శో స్నాతకం ఘాతుకం జజే జజా దానం కృతా నవత్, 
గ ఇ ఇ క నన 

వాచం యమస్య దృష్యైన యమన్యేవ బిభాయ సః. 162 

ప, వి. స్నాతకం-ఘాతుకం- బట్టే -టెజ్ఞా ము దాన్తం _ కృతా న్లవత్ = వాచం -- 

యమస్య -దృష్ట్యా-ఏవ- యమస్య -ఇవ-బి భాయ--సః, 

అర్థము: సః=-ఆ కలి పురుషుడు, స్నాతకం= వేదములను సమాప్తి గావించిన 

వానిని, ఘాతుకం =తనకు హన్షకునిగా, జజ్జే=-తలంచెను, దా_నం=ా 

తపములవలని కష్టముల నోర్చెడి తాపసుని, కృతా న్లవత్-యమునితో 
సమానమైనవానినిగా, జజ్జొ=తెలుసుకొనెను, తథా=-అపే, వాచం 

యమస్య =మౌన వతము గలవానియొక్క్ల, దృమ్యవ = దర్శనము 

చేతనే, యమ స్యేవ=-యమునియొక దర్శనముచేత నెట్లో యట్లు, 

బిభాయ == భయపడెను, అంతట వీరి తపః పభావ మెదిరింప సాధ్యము 

కొనందువలన భయపడెనని యర్థము. 
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భావము : 

ఆ కలి పురుషుడు వేదాధ్యయనము సమా ప్రి గావించుకొనిన స్నాతకుని 
తనకు ఘాతకునిగా దలంచెను. తపస్సువలని కష్టములను సహించు దాంతుని 

యమునిగా దలంచెను. మౌన్మవతము గలవాని దర్శనమును యమదర్శనము 

వలె తలంచి భయపడెను. ॥182॥ 

ల్లో, స పాషజ్ఞజనా న్వేషీ (పొప్పవన్ వేదపండితం, 

జలార్టీ వానలం (పాపస్య పాప సాపా దపాసర త్, 184 

ప.వి, సః-పావషజ్ధజనాన్వేషీ -(పాప్నువన్ - వేదపండితం -జలార్థి - ఇవ=ఎఅనలం_ 

[పాష్య-పాపః- తాపాత్ -అపాసరత్ . 

అర్థము: పాపః = కూరుడె న, సః = ఆ కలిపురుషుడు, పాషణ్ఞజనాన్నేషీ, 

పావణ్ణజన = శాస్త్రములను దూషించెడి జనములను, అన్వేష సన్ 

వెదకుచున్న వాడె , వేదపండితం- వేద విద్వాంసుని, [పాప్పువన్ = 

పొందుచు న్నవాడె, జలార్థీ = = ఉదకమును గోరుచున్న వాడు, అనల 

మివ=-ఆగ్నిని వలె, | పాహ్య=-పొంది, తాపాత్ = దానివలన గలిగిన 

వేడిమివలన, ఆపాసరత్=-తొలగిపోయెను, బహ్మ తేజము పావణ్ఞులను 

దహింపజేయునని యర్థము. 

పొవజ్దవినాన్నో దీ - పాషజ్ద ఇతి జనః = పాషణ్ణజనః, పాషణ్ణజనం, 

అన్విష్యతీతి == పాషణ్ఞజనాన్వేషీ 

నోదొోవండశీతం _ వేదే పణ్బితః=- వేదపణ్ణితః, త తం=ావేద పణితం. 

ఉలార్జ - జలం అర్ధయరీతి==జలార్డీ. 

భావము : 

కూరుడైన యాకలిపురుషుడు శాస్త్రమును దూషించెడి జనమును వెద 

కుచు వారిని బొందలేక వేదపండితుని గలసి, నీటిని గోరువా డగ్నిని బొంది 
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దాని తాపముతో దొలగిపోయినట్టు ఆ వేదపండితుని [(బహ్మలేజస్సుతో దాపము 

బొంది తొలగిపోయెను. ॥188॥ 

శో తత్ర బహ్మహణం పశ్య న్నతిసంతోష మానశే 
32) 

నిర్వర్ణ సర్వ మేధస్య యజ్వానం జ్వలతి స్మ సః 184 

ప.వి. త్యత-,బహ్మహణం- పశ్యన్ -అతిసంతో షమ్- ఆన శే నిర్వర్జ్య- సర్వమే 

ధస్య -యజ్వానం-జ్వలతి-స్మ -సః. 

అర్థము: సః==-ఆ కలిపురుషుడు, తతా ఆ నగరమందు, [బహ్మహణం = 

[బహ్మహత్యను జేయుచున్న జనమును, పశ్యన్ == చూచుచు, అతి 

సంతో షం=మికి.. లి సంతో షమును, ఆనశపొందెను, ఆథ = పీదప, 

తం== ఆ [బహ్మఘ్ముని, సర్వమేధస్య = సర్మమేధమను యజ్ఞమునకు, 

యజ్వానం=శాస్ర్ర పకారను హోమము గావించువానినిగా, నిర్వర్ణక= 

చూచి, జ్వలతి స్మ=-తాపము బొందుచుండెను, 

(జివ్యూ వొణం-_ (బ్రహ్మ హ స్తేతిడా[బహ్మహో, తం= బహ్మవాణం. 

అతినంతోవం- అత్య నం సంతో షః =అతిసంతోవమః,తం= అతిసంతో షం. 

భావము : 

ఆ కలిపురుషు డానగరమందు |బాహ్మణుని జంపుచున్న మనుష్యుని 

జూచి మిక్కిలి సంతోషించెను. , కాని తర్వాత నా [(బహ్మహత్యను గావించిన 

పురుషుడ “సర్వమేధ''మను యజ్ఞమునందు హోమము. చేయచుండుటను జూచి 
మిక్కిలి పరితపించెను. “బవ్మాటే [బాహ్మణ మాలభేత'' యను (శుతి ననున 

రించి సర్వమేధమను యాగమందు |బహ్మకు ఆహుతిగా [బాహ్మణుని హోమము 

చేయవలయును. ॥184॥ 

శో యతిహ _స్తస్టితై. సస్య రామె రారమ్బి తర్షనా, 
ae) అణాల రాడో. లు 

దుర్జన స్యాజని కీ కిష్టి రృృహిణాం వేదయష్షిభిః. 185 
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ప. వి. యతివా ససితె ॥-తస్య-రా మ్ఫైః- ఆరమ్మి- తరనా= దుర్దనస్య= అజనీ= 
ఎ ఆలి సై ఉం అ ॥ 8 జు 

క్రిష్షిః-గృహి ణాం_ వేదయప్టిభిః. 

అర్థము: దుర్ణనస్య == దుష్టుడైన, తస్య=ఆ కలిపురుషునికి యతిహ ససితెః, 

యతి=ాసన్న్యాసులయొక-, హ స్తడాబచేతులయందు, సితెః== ఉన్నటు 
pa ౬... 

వంటి, రామైః==వెదురు కైలచే, తర్జనా=భయము, ఆరంభి 
కల్షింపబడినది, గృహిణాంచగృహస్థాాశమమునం దున్నవారియొక్క_, 

వేదయవమ్షిభిః == దర్భలచే గ ట్టబడిన శమజటారూపములగు వేద దండము 

లచే, క్రిష్టిః =-కష్టము, అజనిడాకల్లినది. 

యతివొ న్లన్టీ జై శ _ యతీనాం హస్తాః=- యతిహస్తాః, యతిహ స్తేష 
స్థితాః=2యతిహ స్త స్థితాః, తై 82 యతిహ స్తస్థితై 8, 

వోదయద్షీ భిః - వేదమయ్యః యష్టయః చై వేదయష్టయః, తాధి|=ా 

వేదయవ్షిభిః, ' 

భావము ; 

దుర్గనుడైన యా కలిపురుషునికి, సన్న్రాసుల హస్తముల యందున్న 

వెదురుక టైలచే భయ మేర్పడినడి. ఆపే గృహస్థుల దర్భమయములై న వేద 
యష్టులగు |క్రమజటాది పాఠములచేత కష్ట మేర్పడినది. 11181 

ళా, అసశ్య జిన మనిష్య న్నజినం (బహ్మచారిణాం, 

క్షపణార్థి సదీక్షస్య స చాక్షపణ మైకత, 188 

అల ప. వి. అపశ్యత్- బినం. అన్మిష్యన్ - అజినం - |బహ్మ చారిణం. = క్షపణార్ధీ- 

సదీక్షస్య-సః- చ-అక్ష పణమ్- ఐక్షత. 

౨ర్జము: సః==ఆ కలిపురుషుడు, జినం--జినుడను పేరుగల బౌద్ధ దేవతను, 

అనగా తన మితుని, అన్విష్యన్ == వెదకుచు, |బహ్మచారిణాం= 
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[బహ్మచర్యమందు ఆస క్రిగలవారికి, అఆజినం = ఆసనమున శై బింక 

చర్మమును (జినుడు లేకయండుటను) అపశ్యత్ చూచెను. కించ= 
మరియు, క పణార్థి; క్షపణ=ాతన మితుడై న బౌద్ధసన్న్యాసిని, అర్ధ 

కోరుచున్నవాడై, సదీక స్య=దీక్షతో గూడిన, రాజ్ఞః=-రాజునకు, 

అక్షపణం = పాచికలతో నాడుటను (క్షపణకుడు లేక యుండుటను), 

ఐక్షత =చూచెను, రాజసూయమందు నభిషేచనీయేష్టియందు నెన మండు 

గురు పాచికలతో నాడవలయునని విధి యున్నది. కాన గది దోషము 

కాదు. అందువలన నిదియు, జినరాహిత్యము కలికి దుస్పహముగా 

నుండినవి. 

అజినం. న జీనః = అబినః, తం-౮అబీనం. 

కవణాడ్ధి _ కృపణం అర్థయతీతి=క్షపణార్జీ. 

నదీక్షన్యా - దీక్షయా సహ వర్తత ఇతి=సదీక్షః, తస్యాసదీక్షస్య. 

అక్షవణం. నక్షపణః=ాఅక్షపణః, తం=-అక్షపణం, అషాణాం పణః= 

అక్ష్షపణః, తం==అక్ష్షపణం. 

భావము : 

ఆ కలిపురుషుడు తన మితుడై న జిను డనెడి బౌద్ధదేవతను వెదకుచు 

నాతని గాంచక [బహ్మ చారులు ధరించెడి అజినమును అనగా జింక చర్మమును 

(జినాభావమును ) జూచెను. మజీియు క్షపణు( డనబడు తన మితుని వెదకుచు 

ఆక్ష్షపణుని అనగా రాజు పాచికలతో నాడుటను (క్షపణకా భావమును) 

గాంచెను. రాజసూయయాగమందు నభిషేచసీయమున రాజు ఎనమండు 

గురితో పాచికలచే నాడవలయునని విధి యన్నందువలన - వారి 
యాటను కలి గాంచెను. కాని క్షపణకుని గాంచలేదు. జినుడును క్షపణకుడును 

బౌద్ధమత మునకు జెందిన నా స్తికులు. కలిపురుషున కట్టి 'బౌద్ధమతావలంబకులతో 

మ్మైతి యుండునేకాని తద్ధిన్నులతో మైతియుండదు. జినుని గాంచలేక 
(బహ్మచారుల వస్ర్రమెన యజినమును అనగా జింక చర్మమును గాంచుట 
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వలనను క్షపణకుని గాంచలేక వై దికకర్మ యందలి అషపణమును ఆనగా పాచికల 

తోటి యాటను గాంచుటవలనను కలిపురుషున కాశాభంగ మై దుఃఖమైనది. 118 61 

ల్లా, జపతా మక్షమాలాసు వీజాకర్ణణదర్శనాత్, 

స జీవాకృష్టికష్టాని విపరీతదృ గన్వభూత్, 187 

ప. వి. జపతామ్-ఆక్షమాలాను _ నీజాకర్షణ దర్శనాత్ - సః ౬ జీవాకృష్ణిక షాని. 

విపరీత దృక్ -అన్వభూత్. 

అర్థము : విపరీతదృక్ == వేద విరుద్దవిషయ ములను (జూచునట్టి, సః==-ఆ కలిప్పరు 

షుడు, జపతాంచాతమకు తమకు నిష్టములైన మం[తములను పలుమాటు 

ఉచ్చరించుచున్న ట్టి (జనులయొక్క.), అక్షమాలాసు = జపమాలికలయం 

దున్నట్టి, వీజాకర్గ్షణదర్శనాత్, వీజ==పద్మ ముల విత్తనములు మున్నగు 

పూసలను, ఆకర్షణ=ాపలుమాజు తిప్పుచుండుటను, దర్శనాత్ =-చూచుట 

వలన, జీవాకృష్ణికష్టాని, జీవ=తన [పాణములను, అకృష్టి == లాగుట 

వలన నేర్పడు, కష్టాని =కష్టములను, అన్వభూత్ == అనుభవించెను, 

అశగమాలాను_అకాణాం మాలాఃజఊఅక్షమాలాః, తాసు=--అక్షమాలాసు. 

బీజాకర్గిణబొర్స్ నాల్ _ చీజానాం ఆక ర్షణం =వీజాకర్గణం, వీజాకర్షణస్య 

దర్శనం == బీజాకర్షణ దర్శనమ్, తస్మాత్ == బీకాకర్షణ దర్శనాత్, 

వోవాక్స్ళ్వ్షీకొష్టాబి - బీవానాం ఆకృష్టిః = టీవాక్ళమ్షిః, జీవాకృ షః 

కష్టాని==జీవాకృష్షిక షాని, తాని==జీవాకృష్టికష్టాని . 

బివరీతద్భ క్ _విపరీతా దృక్ యస్య సః=విపరీతద్భక్. 

భావము : 

వేదవిరుద్ధ విషయములను జూ చునట్టి యాక లిపురుషుడు, తమకు తమకు 

గావలసిన మం[తములను జపీంచుచు న్న జనులు తమ యతృమాలలయందలి పూస 

లను లాగుచు (తిప్తుచునుండగా తన [పాణములనే లాగిన విధముగా భావించి 
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- బాధపడ జొచ్చెను. అనగా వైదిక కృత్యములగు జపమాలాకర్షణములను వీడు 

సహింపలేక బాధపడ జొచ్చెను అని యాశయము. ॥188॥ 

ట్ల. త్రిసన్థ్యం తత్ర విప్రాణాం స పళ్య న్నఘమర్షణం, 
పరమెచ్చ దృశోరేవ నిజయో రపకర్షణమ్. 189 

యు ౧ ల 

పవి. (తిసన్యం- త్మత -వి పాణా౨-సః-పళ్యన్ -అఘమర్షణం-పరమ్- ఐచ్చత్ - 

దృశోః -ఏవ-నిజయోః-అపకర్షణం. 

అర్థము ౩; సః=ాఆ కలిపురుషుడు, తత 2ఆ పట్టణమందు, [తిసంధ్యం=మూడు 

సంధ్యలయందును, విపాణాం=ా|వాహ్మణులయొక్క, అభఘమర్షణం= 

పాపము హరించుటకై యా యామం[తములను జపించుచు నరచేత 

సీరుంచుకొని ముక్కును దాకించుటయను [కియను,పశ్యన్ ==-చూచుచు, 

పరం= కేవలము, నిజయోః=ూతనకు సంబంధించిన, దృశో రేవ= 

న్మేతములకే, అపకర్షణం౦=లాగి వేయుటను, ఐచ్చత్=కోరెను, ఆయఘ 

రణ [క్రియను జూచి తన కన్నులనే "పెరికి వయవలసినంతటి దుఃఖము 

ననుభవించెనని యర్థము. 

డైనస్థ్యం- తిస్ఫణాం సంధ్యానాం సమాహారః= | తిసంధ్యం. తత్ = 

(తిసన్ధ్యం. 

భావము : 

ఆ కలిపురుమ డానగరమందలి |బాహ్మణులు పాతర్మధ్యాహ్నసాయం 

సంధ్యలయందు తమ యజచేత నీరుంచుకొని తగిన మం|తములతో నభిమం|తించి 

ముక్కు_నకు దాకించి వదలి వేయుట యను పాపహరమగు నమమర్షణ।| కియను 

జేయుచుండగా చూచి తన కన్నులనే 'పెటికి పారవేయవలసినంతటి దుఃఖము నను 

భ వించెను.॥189॥ 
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శో అద్రాకీ తత్ర కంచి న్న కలిః పరిచితం క్వచిత్, 
య ద 

భై మీనల వ్యలీకాణు (ప్రశ్నకామః. పరి(భ్రమన్, 190 

ప. వి. ఆ(దాక్షీత్-తత-కంచిత్-. న-కలిః-పరిచితం-క్వచిత్- భై మీనలవ్యలీ 
కాణు[పశ్నకామః-పరి|భమన్. 

ఆర్థము:- కలి; = కలిపురుషుడు, భె మీనలవ్యలీకాణు పశ్నకామః, భెమీ== 

దమయంతికిని, నల=నలునకు సంబంధించిన, వ్యలీక =-ఆ| పియముతోని, 

అణు=ాసూ కా ౭ ములను సైతము, |పశ్న = ఆడుగుటయందు, కామః = 

కోరిక గలవాడై , త తzాఆ నగరమందు, పరి|భమన్ =ాతిరుగుచు, 

క్వచిత్ =ఎక్కుడను, కంచిదపి == ఒకనిని, పరిచితం== పరిచయము గల 

వానిని, న అ; దాక్షీత్ =- చూడలేదు. 

భౌబీనోలవ్యో లీకాణు (వళ్ళ కామః భైమీ చ నలశ్చ = భై మీనలౌ 

భై మీనలయోః వ్యలీకం మై భె మీనలవ్యలీకం, భె మీనలవ్యలీకస్య 

అణు? = భై మీనలవ్యలీకాణుః, భె మీనలవ్యలీకాణోః (పశ్నః = భైమీ 

నలవ్యలీకాణు[ పశ్నః, భై మీనలవ్యలీకాణు పళ్నస్య కామః యస్య సః 

భై మీనలవ్యలీకాణు(పశ్నకామః. 

భావము : 

కలిపురుషుడు దమయంతీనలులకు ననిష్టలేశము దొరికినను వారిని 

వేధింపగోరినవాడై, దానిని (పశ్నింప గోరిక కలిగినవాడై యా నగరమంతట 

గలయందిరుగుచు నెచ్చటను పరిచయము గలవాని నెవ్వనిని గానలేదు. ॥1900॥ 

శ్లో, తపః స్వాధ్యాయ యజ్లానా మకాఖద్విషతాపసః 
౧౧ ఖో G యట 

స్వవిద్యిషాం (శ్రియం తస్మిన్ పశ్య న్నుపతతాప సః, 101 
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ప. వి. తపస్స్యాధ్వ్యాయ యజ్ఞానాం - అకాజ్జద్విష్టతాప సః. స్వవిద్విషాం-| శియం- 

తస్మిన్ పశ్యన్ -ఉపతతాప-సః. 

ఆరము: అకా ణద్విషతాపసః, అకాణ = ఆకస్మికముగా, ద్విష = ద్వేషింపబడిన, 
థి GB టి (౮ Q టబ 

తాపసః = తాపసులు గలిగిన, సః= ఆ కలిపురుషుడు, తస్మిన్ =ఆపట్టణ 

మందు, స్యవిద్విషాం=త నకు శ|తువులై న వె దికులయొక ్మ, తపస్స్వా 

ధ్యాయ యజ్ఞానాం, తపఃాతపము, స్యాధ్యాయ=ాసశాఖా ధ్యయనము, 

యజ్హానాం = సోమాది యాగముల యొక్క, శయం = సమృద్దిని, 
ఇ థి 

పళ్యన్ ==చూచుచు, ఉపతతాపాసంతాపము నొందెను. 

తవన్ఫూ ంద్కాయ యతశ్జానాం-తపశ్చ స్వాధ్యాయశ్చ యజ్ఞశ్చ మై 

తపస్సాాధ్యాయయజ్ఞాః, తేషాం==తపస్సా్యాధ్యాయయజ్ఞానాం. 

అరాద్ది ద్బా వతావనః- అకాచ్దే ద్విష్టాః మై అకాణ్జద్విష్టాః ఆకాబ్ధద్విష్టైః 

తాపసాః యేన సః=అకా ణద్విష్ట తాపసః . 

న్నర బిబ్బింషాం_స్వస్య విద్విషఃచ౭ాస్వవిద్విషః, తేషా ం=చస్వవిద్వషాం. 

భావము : 

ఆకారణముగా తాపసులను ద్వేషించునట్టి యా కలిపురుమడు, ఆ నగర 

మందు తన విరోధులైన వై దికులయొక్క- చాం[దాయణాది తపశ్చర్యలయొక్క_ 

స్వశాఖాధ్యయనముయొక్క_. సోమాది యాగములయొక్క నభివృద్ధి గాంచి 

సంతాపము నొందుచుండెను. 1119. ॥ 

నో కమం తొతోపనమాయాః ఏశ్వాయా వీక్ష్య తుషవాన్, 
౧ లు 

స మమ్లౌ తం విభావ్యాఒథ వామదేవాభ్యుపాసకమ్. 192 

ప. వి. కమం-త| త-ఉపన|మాయాః. విశ్వాయాః - ఏక్షం _. తుషవాన్ సః. 
& న్న ఫ్రీ బె 

మమ్హ్లా- తం- విభావ్య-అథ-వానుదేవాభ్యుపా సకం, 
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నిల్ళనౌ ము ల్లీక్లత జం. నిత్యాని చ నైమ్ త్రికాని చ = నిత్యనై మి త్రి 

కాని, నిత్యనె మి త్రికాని త్యజతీతి == నిత్యనై మి త్రికత్యక్ , తం నిత్య 

నైమిత్తిక త్యజం. 

దీనోముఖః _ దీనం ముఖం యస్య సః==-దీనముఖః. 

భావము : 

“ఆ కలిపురుషుడు, నిత్యములని నై మి త్రికములని పిలువబడు దానహోమాది 
కర్మలను బరిత్యజించిన (బాహ్మఖణుని గాంచి యట్టి [దాహ్మణుడు కర్మ(భష్టుడె 

పాపి యగుటవలన నాతని యా|శయము బొందవచ్చునని భావించి సంతో 

షేంచెను. కొసి తర్వాత నతడు యజ్ఞమందు దీక్ష వహించినవాడని తెలిసికొని 

''గిక్షితో న దదాతి న జుహోతి' యను శ్రుతి ననుసరించి యాగమందు దీక్ష 

వహించిన యజమానుడు దానహోమాదులను జేయరాదు గాన దానిననుసరించి 

యతడు దానాదులు చేయకపోవుట పాపము కాదు కావున కలి పురుషునికి ఆశా 

భంగ మేర్చడినది. 111091 

ల్లో, ఆననంద నిరీక్యెయం పురే త|।త్రాత్మభఘాతినం, 

సర్వస్వార స్య య జాషన యేనం దృష్ట్వా౭ థ వివ్యధే. 200 

ప. వి. ఆననంద-నిరీక్షక్ణ-అయం._పురే.త|త - ఆత్మఘాతినం - సర్వస్వారస్య- 

యజ్వానమ్ - ఏనం-దృష్ట్వా-అథ -వివ్యథే. 

ఆర్థము :_అఆయం_ఈ కలిపురుషుడు, త త=-ఆ నగరమందు, ఆత్మఘాతినం = 

ఆత్మహత్య జేసుకొనుచున్న వాసిని, నిరీక్ష్య ==చూచి, ఆననంద= తన 

కాయము _ దొరికినదని సంతోషించెను, అథడాపిదప, ఏనం=ా 
ఈ యాత్మహత్య గావించుకొనువానిని, _సర్యస్వారస్య=-సర్యస్వార 

మనెడి యజ్ఞమునకు ననగా నాత్మాహుతి గలిగిన యాయజ్ఞమునకు, 

యజ్వ్యాానం == యాగక ర్తగా, దృష్ట్యా=-చూచి, వివ్యధే=ాన్యథ చెందెను. 
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“సః అ నష్టా సర్వస్వారాఖ్యే యజ ఆత్మానమేవ పసమన్తై ర్త 

సంస్కృతం ఘాతయిత్వా యజ్ఞభాగ మర్పయతి” యను (కుతి ననుస 

రించి యజ్ఞమున నాత్మహత్య విధివిపితముగాన దోషము లేనందువలన 
కలిపురుషుడు తన కాయము కాదని దుఃఖించెనని యర్థము. 

అత్యథాతినం _ ఆత్మానం ఘాతయతీతి == ఆత్మఘాతీ, శండాఆత్మ 

ఘాతినం. 

భావము : 

ఆ కలిపురుషుడు ఆ నగరమందు నాత్మహత్య గావించుకొనుచున్న 

యొకనిని గాంచి, తన కాాశయము దొరకునని యాశతో సంతోషించెను. 

ఆత్మహత్యచే పాతకము ఘటిల్లునుగాన నతడు పాపమునందుటచేత తన 
కాశయము కాగలడని కలియొక్క యభి పాయము, కాని యా యాత్మ హాత్య 

గావించుకొన నుద్యమించుచున్న యాతనిని యాత్మాహుతియే ముఖ్యముగా 

గలిగిన ““సర్యస్యారి” యాగమునందు యాగక రనుగా తెలిసికొని విధివిహిత 

మగు నాత్మహత్య దోషము కానందువలన నాతడు పాపి కాకపోవుటచే 

నైరాశ్యము చెందెను.॥200॥ 

ల్లో (కతౌ మహా(వతే పశ్యన్ (బహ్మచా రీత్వరీరతం, 

జజొ యజ [కియా మజ; స భాణాకాణ తాణవమ్ు. 201 
అః జః జః 6 6 a 

ప. వి. [కతొ-మహా[వతే-పళ్యన్ -|[బహ్మచా రీత్వరీరతం -జజ్జా- యజ్ఞ కియాం- 

అజ్ఞః-స ః-భా ్రాకాజ్ఞతా బ్ధవమ్. 

అర్థము :-అజ్ఞః == మూర్గుడెన, సః==ఆ కలిపురుషుడు, .మహ్మోవతే - మహా 

(వతమను పేరుగల, |(క్రతౌొ=ాయాగమందు, [బహ్మ చారీత్యరీరతం, 

[బహ్మచారి=[బహ్మ చారికీని, ఇత్వరీ==జారిణికీని గల, రతం=ా' 

మైథునమును, లేదా బూతు మాటలను, పశ్యన్ చూచుచు, యజ్ఞై 
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(కియాం=ఊయాగవ్యాపారమును, భాణ్జాకాబ్దతాణ్లవం, భాబ్బ=ాబూతులు 

మాట్లాడు వారియొక ,-, అకాణకాణవం = అకాలమందలి యుద్గత 
౧ ణు యె ° a] 

నృత్యముగా, జజ్ఞా= తెలిసికొ నెను. అనగా యాగ |కీయను బూతులు 

మాట్టాడువారి చేష్టగా భావించెను అని యర్థము. 

(అివ్యూచారీత్మం రీ రతం య [బహ్మ చరతీతి =-|బహ్యచారీ, ఏసీతి=ా 

ఇత్యరీ, బహ్మ చారీ చ ఇతరీ చ =|బహ్మ చారీత్వర్యా, [బహ్మచారీ 

త్వర్యయోః రతం = (బహ్మచారీత్వరీరతం, తత్ == బహ్మచారీత్వరీ 

రతమ్. 

యది (తీయాం.యజ్ఞ ఏవ [కియాహాయజ్ఞ కియా, తాం=యజ కియాం* 
డో ణః ఇ శం 

ఆజా. న జానాతీతిాఅజః, 
త్రో ణా 

థాడ్జాకాణ్డతాజ్డ వచ్ _భణ్ఞానా మిదంవాభాణ్ధం, అకాజ్జే తాబ్ధవం =అఆకాబ్ధ 

తాణవం, భాణం చ తత్ అకాణ తాణవం చ=ాబా ణాకాణతాణవం6, 
టె a a a G G BG 

భావము : 

ఆ కలిపురుషుడు మహ్మావతమనెడి యాగమందు |బహ్మచారి కులటల 
యొక్క. సురతము చూచుచు. యజ్ఞ క్రియ ఆశ్రీలపరుల యకాలపు టుద్ధత 

తాబ్ధవమని తెలిసికొనెను. కాని ““మహా[వతే (బహ్మచారిపుంశ్చల్యోః సమృ 

వాది యను శుతి ననుసరించి [బహ్మచారికిని వ్యభిచారిణితో రతముగాని 
[గ్రామ్య సంభాషణముగాని యాగాజ్జము గాన దోషము లేదని (గహించెను.॥201 ॥ 

ల్లో, యజ్వభా ర్యశ్వ మెధాళశ్వలిబ్లాలిజ్లీ వరాజ్ఞతాం, 

దృష్ట్వా౭2చష్ట స కర్తారం (శుకేర్శణ్ణ మపణ్ణితః. 202 

. వి. యజ్యభార్యాశ్య మేధాశ్యలిజ్ఞాలిజి వరా జ్ఞతాం య దృష్ట్యా ఎ ఆచష్ట = సః ఆ 

కర్రారం- శుతేః- భబ్ధమ్ అపణ్జితః 
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అర్థము: అపల్ణితః మై మూర్జుడై న, సః == ఆకలిపురుషుడు, యజ్వభార్యాశ్వ 

మేధా శ్యలిజ్లాలిజ్లివరా జ్ఞతాం, యజ్య==యాగక యొక, భార్యా = 

భార్యకు, అశ్వమేధాశ్వ = అశ్యమేధయాగమందలి యశ్వముయొక్క_, 

లిజ==- లింగముచే, ఆలిజ్లి = చేర్చబడిన, వరాజ్జతాం= యోని గల్లియుండు 

టను, దృష్ట్వా చూచి, శుతేః = వేదముయొక ్క, కరారం=ాక రను, 

చణ్బం=ాదుర్ణ నునిగా అనగా నన్టీ లములగు విషయముల నుపదేశించెడీ 

వానిగా, ఆచష్ట చెప్పెను, 
బ 

యవ్వ భార్యాళ్ళ మేధా కా లిడ్గాలిజ్లివరా చ తాం = యజ్వనః భార్యా = 

యజ్వ్యభార్యా, అశ్యమేధస్య ఆశః=-అశ్యమేధాశ్యః, -అశ్యమేధాశ్యస్య 

లిజం==అఆళ్య మేధాశ్యలిజ్ఞం, అశ్యమేధాశ్యలిజైన ఆలిజి=-అశ్వ్య మేధా శ్య 

లిజ్లాలిబ్లీ, అశ్యమేధాశ్యలిజ్ఞాలిజ్లివరాజ్ఞం యస్యా స్చా =అశ్వ మేధాశ్వలిజ్లా 

లిజ్లీవరాజ్లా, అశ్వ మేధాశ్వ లిజ్ఞాలిజ్లి వరా జ్ఞాయాః భావః == అశ్వమేధాళ్వ 

లిజాలి జివరాజతా, యజ్యభార్యాయాః ఆశ్యమేధాశ్ళ లిజాలిజివరా జతా = 
a ౧ ౧ అ) ౧౨౨౧ a 

యజ్వభార్యాశ్వ మేధాళ్వలిజ్షాలిజ్లివరాజ్జతా. తాం = యజ్వభార్యాశ్వ 

మేధాశ్వలిజ్లాలిజ్లి వరాజ్ఞతాం. 

అవణీతం.న పణితఃకాఆఅపణిత:ః . 
@ a a 

భావము: 

మూఢుడై న యాకలిపురుషుడు అశ్యమేధయాగమందు ఆశ్యముయొక్క. 

లిజముచే యాగక ర్తయొక్క భార్యకు సంబంధించిన యోనిని చేర్చబడినదానినిగా 

జూచి వేదకర్తను నసజ్జనునిగా లేదా యక్తీ లవ్యవహారముగల వానినిగా జెప్పెను. 

కాని “నిరాయస్యాశ్యస్య శిశ్నం మహిష్యుపసే నిధ త్తే” యను [జతి ననుసరించి 
యశ్యమేధయాగాజ్జముగా నిది యాచరింపదగినది గాన ధర్మము. ॥202॥ 

శో అథ భీమజయా జుష్టం వ్యలోకత కలి ర్నృసమ్, 

దుషద్భగ్ని రురాలోకం (పభయేవ (పభావిభుమ్. 208 
టి ది 
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పవి, అథ-భీమజయా - జుష్టః య వ్యలోకత - శలిః = నృపమ్ - దుష్టదృగ్శిః- 

దురాలోకం-| పభయా-ఇవ-|పభావిభుమ్. 

అర్థము: అధ = ముందు జెప్పిన యాకారములను జూచిన పిదప, కలిః = కలి 

పురుషుడు, భీమజయా=-దమయంతిచే, జుష్టం == సేవింపబడిన, దుష్ట 
దృగ్భిః — పాపదృష్టులచేతను, పక్షాంతరమున దోవముచే దెబ్బతినిన 

దృష్టులు గలవారిచేతను, దురాలోకం ==చూడశక్యముకాని, నలం= 

నలమవోరాజును, |పభయా =కాంతిచేతను, సూర్యపత్ని యగు సంజ్ఞాదేవి 

చేతను, జుష్టం= సేవింపబడిన, |పభావిభుం ఇవ = |పభాకరుడై న 
సూర్యునివలె, వ్యలోక త=-చూచెను. 

దుష ద్య గ్భి?- -దుష్టా దృక్ యేషాం తే=దుష్టదృశః, తె తై ఊదుష్టదృగ్శ్భిః, 

దురొలోకం_దుఃఖేన ఆలోకయితుం శకరః=-దురాలోక'ః, తం=ాదురా 

లోకం. 

[వశావిభుం _ | పభాయాః విభుః=|పభావిభుః, తం = |పభావిభుం, 

భావము : 

ముందు బేర్కొనబడిన దృశ్యములను జూచినపిదప యాకలిపురుషుడు, 

_దమయంలితో గే సవింపబడినవాడై దుష్టదృక్కు.లతో చూడశ క్యముకాని నలమమవో 

రాజును, కాంతితోడను పత్నియగు సంజ్ఞాదేవికో డను 'సేవింపబడు చున్న 

సూర్యునివలె గాంచెను. అనగా నానలమహారాజుయొక్క_ తేజస్సు సూర్యుని 

తేజస్సు కీడగుచున్నదని యాశయము. ॥208॥ 

శో తయో స్పాహార్షసాన్ల్రత్వం పశ్యన్ శల్య మివానశే, 

మర్మచ్చేద మివానర్భ స తన్నర్శో కిభి ర్మిథః. 204 

ప.వి. తయోః. సౌవోర్డ సాన్ట్రత్వం-పళ్యన్ _ -శల్యం- _ఇవ= ఆనే. మర్మచ్చేదం- 

ఇవ- ఆనర్భ-సః-తళ్-నర్మో కి కిభి;.మిథ;? 
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అర్థ ము; సః = ఆ కలిపురుషుడు, తయోః = ఆ నలదమయంతులయొక ,., 

సౌహార్షసాన్లిత్యం, సౌహార్ద==(పేమయొక్క, సాన్దుత్వంచానిబిడత్వ 

మును, పశ్యన్ చూచుచు, శల్యం=అస్ర్రవి శేష ముచే దెబ్బను, ఆనే 

ఇవ --పొందెనో యనునట్టుండెను, తథా =అరై, మిధః=-ఒండొరులలో, 

తన్న ర్శ్మో క్రిభిః, తత్ ==-ఆ నలదమయంతులయొక ,, నర్మో కిభిః= 

పరిహాస వచనములచే, మర్మచ్చేదం == మర్మస్టానములయందు ఆనగా 
హృదయాదిస్థానములయందు గాయమును, ఆనర్భ ఇవ = పొందేనో 

,యనునట్టుండెను. 

సావోర్థిసాన్ద)తంం - సుహృదః భావః == సొహార్గం, సౌహార్లసన్య 
ది స వ ద ద 

సాన్ష్రత్వం == సొ హార్డసాన్లిత్యం తత్ == సౌహార్దసాన్ట్రత్వం. 

మర్భచ్చేదోం _ మర్మణః ఛేదః మర్మచ్చేదః, తం == మర్మచ్చేదం. 
తన్న రో కీభిః నర్మ గర్భాః ఉ కయః వై నరో కయః, తయోః 

నరో క్తయః, = తన్నర్శో కయః, తాభిః = తన్నర్శో క్తిభిః. 

భావము: 

ఆ కలిపురుమ డాదమయంతీనలుల గాఢ్యపేమను చూచి శల్యాస్త్రపు 
దెబ్బవంటి దెబ్బ ననుభవించెను. అభి వారిరువురి పరిహాసవచనములను విని, 

హృదయాదిమర్శ స్థానములందు గాయము నొందెనో యనున ట్టుండెను, 1204 

ల్ల. అమర్షా దాత్మనో దోషాత్ తయోః తేజస్వితాగుణాతీ 

(స్పష్టం దృృశా ప్యనీశపౌ తస్మాద ప్యచలత్ కలిః, 205 

ప. వి. అమర్షాత్ - ఆత్మనః - దోహాత్ _ తయోః- తేజస్వితాగుణాత్ | స్పష్టుం- 

దృళా-అపి- అనీశః _తె-తన్మాత్ -అపి-అచలత్ _కలిః. 

అర్థము:- క లిః-౭కలియుగాధిపతి, ఆమర్షాత్ =-  పమువలన, ఆత్మనః= తన 

యొకు,  దోషాత్ = పాపిక్షియెయుండుట యను నపరాధమువలన, 
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తయోః=ఆ దమయంతీనలులయొక,., తేజస్వితాగుణాత్, తేజస్వితా=2 

[పభావముతోగూడుట యను, గుణాత్ = గుణమువలనను, తౌ=ాఆ 

దమయంతీనలులను, దృశా౬పి=నేతముతోడను, (స్పష్టుం= తాకుటకు 

అనగా చూచుటకు కూడనని యర్థము, అనీశ $= ఆశ కు డగుచు, తస్మా 

దపి=--ఆ స్థానమునుండియు, అచలత్=కదలను, 

తోజిన్నీంతాగుణాక్ - తేజః అనయోః అ స్తీతి=ా తేజస్వినౌ, తేజస్వినో 

ర్భావః == తేజస్వితా , తేజస్వితై వ గుణః= లేజస్వితాగుణః, తస్మాత్ = 

తేజస్వితాగుణాత్. 

 అనీళః _ న ఈశః =అనీశ:. 

భావము : 

ఆ కలియుగము కోపమువలనను తన యపరాధమువలనను, దమయంతీ 

నలులయొక్క_ [పభావసంపదవలనను వారిద్దరిని, కంటదాకుటక ననగా చూచుట 

కును శరక్తుడు కానివాడై యాస్థలమునుండి కదిలిపోయెను. 1205॥ 

శో అగచ్చ దాశయా న్వషి నల ద్వేషీ స నిఃశ్వసన్ , 
ae) 

అభిరామం గృహారామం తస్య రామసమ(శియః. 206 

ప, వి. అగచ్చత్ - ఆశ యాన్వేషీ _నలద్వేషీ -సః- నిఃశ్యసన్ -అభిరామం-గ్భహాో 

రామం-తస్య-రామసమ్మశియః. | 

అర్థము:- నలద్వేషీ=ానలుని ద్వేషించునట్టి, అత ఏవ=ాఇందువల్లనే, ఆ శ్రయా 
న్వేషీ = ఉండుటకు స్థానము నన్వెషించునట్టి, సః౫౭ఆ కలి, నిఃశ్వుసన్ = 

ఎచ్చటను నెలవు లభింపనందువలన,, నిట్టూర్పులు విడుచుచు, రామ 

సమ్మ శ్రియః= శ్రీరామచన్గుినితో సమానమైన కాంతిగలిగిన, తస్య=ా 
ఆ నలునియొక్క_, గృహారామం= భవనమునకు సమీపమందలి యుద్యాన 

మును, అగచ్చత్ పొందెను, 
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ఆ(కొయానో్య వీ - ఆశయ మన్విష్యతీతి=-ఆ| శయాన్వేషీ. 

నోలదోధ వీ - నలం ద్వేష్షీతి=-నలద్వేషీ. 

గృ వోరామం - గృహస్య ఆరామః=ఊగృహారామః, తం=ాగ్భహారామం. 

రామనమ్య£యః _ రామేణ సమా=రామసమా, రామసమా EU యస్య 

సః=-రామసమశ్రిః, తస్య = రామసమ శియః, 

భావము ; 

నిషధదేశ[పభువగు నలునకు శ|తువై న యా కలిపురుషుడు నలునిపై 

పగదీర్చుకొనుటకు, నివాస స్థలమును గోరుచు, నెచ్చటను నెలవు లభింపనందు 

వలన నిట్టూర్పులు నిగుడ్చుచు ్రీరామచందునితో సమానళో భగలిగిన యా 

నలుని భవనమునకు సమీపమందలి యుద్యానమును (పవెశించెను. 12061 

రో, రక్షిలక్షవృత త్వేన బాధనం న తపోధనై ః 

మేన మానీ మనాక్ తత్ర స్వానుకూలం కలిః కిల. 207 

ప. వి. రక్షిలక్షవృతతల్వేన-బాధనం-న-త పోధనై ౭-మేనే-మానీ-మనాక్ -త త్ర - 
స్యానుకూలం-కలిః-కిల, 

ఆర్థము:- రకి లక్షవృతత్వేన , రశ్నీ ాగ్భ్ఫహరక్షకుల యొకు, లక్షచాలక్ష 

సంఖ్యతో, వృత త్వేన=ాపశివేష్షింపబడుటచే, తపోధనై *= తాపసులచే, 

(స్వస్య == తనకు) బాధనం= పీడన, న=లేదు (కావుననే) మానీ=ా 

అభిమానవంతుడును నహంకారియు నగు, కలిః = కలిపురుషుడు, 

మనాక్ =-కొంచెము, స్వాశుకూలండాతనకు (ప్రియమైన స్థానముగానే, 

మేనే=ాతలంచెను, 
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లోశీలక్ష వృత తోం న _ రశీణాం లక్షః =రక్షిలక్ష:, రక్షిలక్షేణ వృళ 

రక్షిలక్షవృతం, రశీలక్షవృతస్య భావః=రకి లక్షవృతత్వం, లేన 

రక్షిలక్షవృత తేన. 

తపోధోనై *-తప ఏవ ధనం యేషాం తే=తపోధనాః, తై ౩=తపోధ 

న్యానువాలం-స్వస్య అనుకూలం = స్వానుకూలం, తత్ =స్వానుకు 

భావము : 

ఆ యుద్యానము లక్షలకొలది రక్షకులచే పరివేష్టితమై యుండుటవ 

నచ్చట శాంతి కాములగు తాపసు లుండరు. కాన వారివలన తనకు 

యుండదు. ఆ [పదేశములు బహుజనా(కాంతములు గాన నిత్యము 

నిరతులై నిర్జన ప్రదేశమును గోరునట్టి తాపసు లచ్చట నుండజాలరు. 
ధర్మద్వేషియెన తనకు వారిబాధ యుండదని భావించిన యహంకారియగు 

యా యుద్యానమునే తనకు |పియమును, తన కార్యసాధనస్థా నమ 

నేర్పరచుకొనెను. వేదో కుల విధుల నాచరిం చెడి వారున్నచో వారి ధర్మ కా? 

లను సహింపశజాలని కలికి యుండసా ధ్యము కాదు. రక్షకులు లక్ష 

నున్నను వారి కంటబడక యదృశ్యుడుగా దానుండగలడు. కాన నీవిషయ 

ధర్మాలోచనాపస క్రి లేదు. ఆందువలన నెట్టి బాధలేకుండ నలుని యు 

మందే నివసించుటకు కలి నిశ్చయించుకొనెనని యాశయము. ఆ నలోద్యా 
తప్ప తక్కిన యే [ప్రదేశము ధర్మాచరణతో కూడియుండుటవలన 4 

వాసయోగ్యము కాలేదని సారాంశము, [2071 

శ్ దలపుష్పవఫలె రెవద్విజపూ జాభిసంధినా, 
aa) 2. © 

స నలేనార్డితా న్నా 9వ తత నాగక్రమితుం (దుమాన్. 

ప.'వి. దలపుష్పవలై ః- దేవద్విజపూ జాభిస ంధినా - సః-నలేన- ఆర్డితాన్ _| 

త|త_న_ఆ|కమితుం_| దుమాన్. 

అర్థము వ=ఎసః22:ఆ కలి, తత చ ఆ భవనోద్యానమందు, డదలపువ్చక 

దల=ాఆకులతోకూడను, పుష్ప =పూలతోడను, ఫలై ౪ =ఫలములతో 
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దేవద్విజపూజాభిసంధినా, దే=దేవతలయొక్క_ యు, ద్విజ == (బాహ్య ణుల 

యొక్కయు, పూజా = పూజకు, అభిసంధినా = అభి పాయముతో, 

నలేన == నలునిచే, అర్జితాన్ ==నాటబడిన, |దుమాన్ == విభీతక భిన్నము 

లైన వృక్షములను, ఆ|కమితుంవఆ [క మించుటకు, న [పాప పొంద 

లేకపోయెను. ఏలయనగా, నవి ధర్మకార్యోపయు కము లగుటవలన తాను 

పాపరూపు డగుటవఅనను, వానిని పొందలేకపోయెనని యర్థము. 

"జ 

దలభ్రవ్ఫథల్లె 4 = దలంచ పుషంచ ఫలం చ = దలపుష్పఫలాని, 

తై ౩== దలపుష్పభఫలై ౭. 

దేవదిజపూజాభిసంధినా, దేవాశ్చ డ్నిజాశ్చ=దేవద్విజాః, దేవద్విజేభ్యః 

పూజా ౫ దేవద్విజపూజా, దేవద్విజపూ జాయామ్ అభిసంధిః = దేవద్విజ 

పూజాభిసంధిః, తేన = =దేవదిజపూ జాభిసంధి నా. 

భావము : 

ఆ కలిపురుషుడు, ఆ భవనోద్యానమందు ఆకులతోడను పుష్పముల 

తోడను ఫలములతోడను దేవతలను ద్విజులను పూజింపనిచ్చతో నాటిన వృక్షము 

లలో విఫీతక ము తప్ప, అనగా తాం|డ చెట్టుతప్ప తక్కినవానిని కలిపురుషు 

డా కమింప సమర్థుడు కాలేదు. ఏలయనగా, నావృక్షములలోని ప్యతపుష్పవలా 

దులు దేవద్విజపూజారూపధర్మ సాధనము లగుటవలన పాపియగు కలికి వాని నాక 

మింప సాధ్యము కాలెదు. ॥203॥ 

అథ సర్వోద్భిదాస_త్రిపూరణాయ స రోపితం, 

విభీతకం దదరై కం కుటం ధర్మేఒ౬ప్యకర్మఠమ్. 210 

ప. వి. అథ-సర్వోద్భిదాస త్రిపూర ణాయ-సః-రోపితం - విఖీతకం -దదర్శ- ఏకం- 

కుటం-ధ ర్మే-అపి-అకర్మఠ మ్. 

28) 
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ఆర్థము:- అథ==ఉద్యానమును |ప్రవేశించినపిదప, సః=ఆ కలి, ధర్మేఒపి= 

ధర్మకార్యమునందును, అకర్యఠం = కర్మసాధనము కానట్టిదై నను, 

సర్వోద్భిదాస త్రిపూరణాయ, సర్య==సమ స్తములై న, ఉద్భిత్ = చెట్టు, 

పొదలు, తీగెలు మున్నగు వానియొక్క-_, ఆస త్రి=ఉనికిని, పూరణాయ == 

పూర్తి గావించుటకై , .రోపితం= నాటబడిన, విఖీతకం =తాం[డయనెడి, 

ఏకం౦ంవూఓక్ , కుటం == వృక్షమును, దదర్శ=చూ చెను. 

_నర్మోోద్భిదాన త్తివారణాయ - సర్వాళ్చ్ళ తాః ఉద్భిదశ్చ = సర్వో 

ద్భిదః, సర్వోద్భిదాం ఆస తిః =ాసర్వోద్భిదాస త్రిః, సర్వోద్భిదాస తేః, 

పూరణం =సర్వోద్భిదాస త్రిపూరణం, త సై సర్వోద్భిదాస త్రిపూరణాయ. 

అకర్య లం - కర్మణి ఘటత ఇతి=ాక ర్మఠః, న కర్మఠః = అకర్మఠ ౩, 

తం=-ఆకర్మరఠం. 

భావము: 

నలోద్యానమును (పవేశించినపిదప నా కలిపురుషుడు ధర్మకార్యములందు 

దేనికిని ఉపయు క్తముకానిదై నను, నన్నివృక్ష ములు నాయుద్యానమందున్న 

వనిపించుటకై నాట(బడిన తాం|డచెట్టు నొకదానిని చూచెను. వై ద్యశా స్ర్రమునందు 

కరక తాండ యుసిరిక లనెడి (తిఫలములలో తాండ చేరియన్నను దేవద్విజ 

పూజాదులలో దేనికిని తాం[డకు సంబంధించిన పతపుష్పాదులు పనికిరావు. 

శ్లో స తం నై షధసౌధన్య నికటం నిష్కుటధ్వజమ్, 
బహుమేనే నిజం తస్మిన్ కలి రాలమృ్బనం వనే. 211 

ప.వి. సః తం _ నై షధసౌధస్య-నికటం-నిష్కు టధ్వజం-బహు- మేనే -నిజం- 

తస్మిన్ -కలిః- ఆలమృనం-వనే. 

అర్థము : సః==ఆ కలిపురుషుడు, తస్మిన్==ఆ, వనే==వనమునందు, నైషధ 

సౌధ స్యవానలుని మేడకు, నికటం=ా-సమీపమందున్న, నిష్క_టధ్యజం, 
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నిష్క.ట==ఆ యుద్యానమునకు, ధ్యజండాచిహ్నరూపమైన, తం= 

ఆ తాం డచెట్టనెడి, నిజం=ా తనకు సంబంధించినదై న, ఆలమ్బనం= 

ఆ|శయమును, బహు=ాఅధికముగా, మేనే-తలంచెను. 

నై వధనొధన్మరం_ నిషధానాం రాజా=నై షధః, నైషధస్మ సౌధః = 

నై షధసౌధః, తస్య-నై షధసౌధన్య. 

నివముర్టటీద్ను వం నిష్కుటస్య ధ్యజః=నిష్మ్క_టధ్యజః, తం= నిష్యూట 

ధ్వజం. 

భావము 

ఆ కలిపురుషు డాయుద్యానమును. | బవేశించిన పిదప దేవద్విజ పూజాది 
రూపములగు ధర్మకార్యములకు వెనికిని యుపయోగ పడనిదై నను [పపంచములోని 

యన్ని జొతులకు( జెందిన వృక్షములన్నియు నీయుద్యానమునం దుండుట కై నాటి( 

ఐడినదై నలుని భవనమునకు సమీపమునం దున్నదై యా యుద్యానమునకు 
ధ్యజముగా నున్న యా తాండచెట్టును తన కాశ్రయము గావించుకొని దానిని 

గొప్పగా భావించెను. ధర్మ కార్యములకు వేనికిని యా చెట్టు పనికిరానందు 

వలన నందు సుఖముగా నుండుటకును నది యా యుద్యానమునకు ధ్యజమువలె 

నెత్తుగా నుండుటవలన దానియందు నివసించుచు నలుని దోషములను. గని పెళ్ళా 

వచ్చుననియు భావించి యా చెట్టును తనకాశయము గావించుకొనెను. 118101 

శో, నిష్పదస్య కలే సత స్తానదానాత్ విభీతకః, 
౧౧ = (౧ 

కలిద్రుమః ఫలం నాసీ దాసీత్ కల్పద్రుమోఒపి సః. 211 

పవి. నివృదస్య -కలేః -త త -స్టానదానాత్ -విభీతక ౭-కలి దుమః = ఫలం=న = 

ఆసీత్. కల్ప[దుమః .ఆపి-సః. 

అర్దము : సః-క లిపృరుషనకు వాస స్థానముగా (బసిద్ధినొందిన యా తాండచెట్టు, 

నిషృదస్య == ఎక్కడను ] సానము లభించని, కలేః=కలిపురుమనకు, 
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మహిమచే నిట్లు వర్ణితము. గడ్జిగాదము మున్నగువానితో నిల్లు గట్టుకొనిన 

యొకానొక పురుషుడు, కడుపునందు నిప్పుగలిగిన, యగ్నిని తిను పావురాయి 

యనెడి పక్షిని యింటిపై జూచి, నిప్పును తగిలించునేమో యని యెట్టు భయ 

పడునో ఆ విధముగా కలిపురుషుడు నలునివలన భయపడుచుండెను. 

ఇచ్చట “సాగ్నకళి” ““గిక్షితాత్** అను రెండువిశేషణములను రాజునకు 

నుపయోగించుటవలన నలుడు తనతపోమహిమచే కలిని శపింపగలడనెడి యీతని 

సామర్థ్యము, “రాజ్ఞః” ““ద్విజాత్ అను రెండు విశేషణము లుపయోగించుట 

వలన నతనికి క్ష తియరాజునకు( దగినట్టి 'దండమొసంగెడి సామర్థ్యమున్న ట్లును 

సూచితము. ॥218॥ 

శ్లో, విభీతక మధిష్టాయ తథాభూతేన తిష్టతా, 
తేన భీమభువోఒభీక స్స రాజుర్థి రధర్షి న. 214 

ప. వి. వి ఖీతకమ్ - అధిస్టాయ -త థాభూతేన -తిష్టతా -తేన- భీమభువః_అభీక'ః సః 

రాజర్షిః -ఆధర్షి న. 

అర్థము : తథాభూతేనవానలుని లోపములను వెదకునట్టి, (కావుననే), విభీతకం 

==తాండ చెట్టును, అధిషాయ= ఎక్కి, తిషతా=-ఉన్నటువంటి, లేన= 

ఆ కలిపురుషనిచే, భీమభువః = భీమపు|తికయగు దమయంతియొక్క, 

ఆభీక ౩=ాకాముకుడగు, సః==ఆ, రాజర్షిః==-బుషితుల్యు డగు నలమహాో 

రాజు, న అధర్టి=ాపీడింప(బ డలేదు. 

భీమభువః = భీమాత్ భవతీతి భీమభూః, తస్యాః = భీమభువః. 

అభీ క౭.-ఆభికామయతే ఇతి== అధీకః, 

భావము: 

నలుని తోపములను వెదకుచు, తాం డ చెట్టుపె నివాసము గలిగిన యాకలి 

పురుషుడు దమయంతిని కామించిన రాజర్షియైన యానలుని పీడింప(జాలక పోయెను, 
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లేదా భూతావాసమనియు పేకుగల్లి భూతములకు నివాసమైన యాతాండచెట్టు 

నెక్కిన మహాభూత మైన యాకలిపురుషుడు, భీమభువః =భయంకర స్థానమునుండి 
భయము చెందక బుషితుల్యుడును కావుననే ధార్మికుడేగాక భూతముల 
నుచ్చాటనము చేయగల మం|తముల నెజింగిన యానలమవిోరాజును పీడింపలేక 

పోయె ననియు నర్థము చెప్పవచ్చును. తథా భూతేన యనగా నట్టి భూతముగా 

నున్న యని కలిపురుమనకు విశేషణము. 112141 

తమాలమృ్బన మాసాద్య వై దర్శ్భీనిషధేశయోః, 

కలుషం కలి రన్విష్య న్నవాత్సీ ద్వత్సరాన్ బహూన్, 215 

వి, తం- -ఆలమ్బనమ్- ఆసాద్య. వెదర్శ్భీనిషధేశయోః - కలువషం = కలిః ఎ 

అనిగష్యన్ -అవాత్సీత్ = _వత్సరాన్= బహూన్. 

'తి. తం=ాఆ తాండేచెట్టును, ఆలమృనం=ా 

= పొంది, - వై దర్భీనిష ధేశయోః, వె వై దర్భీ== 

ధేశయోః =నిషధ్యపభువై న నలుని యొక్కయు, 
అనగా పాపాచరణమును, అన్వివ్యన్ = వెదకుచు, 

పెక్కు, వత్సరాన్ దావత్సరములకాలము, అవాత్సీత్ = 

వై దర్భీ నివదోళ యో౭-విదర్భేషు భవా: వై దర్శి, నిషధానాం ఈశ: = 

నిషధేశః, వై దర్భీ చ నిషధేశశ్చవావై దర్భీనిషధేశొ, తయోః 
వై దర్భీనివధేశ యోః. 

భావము : 

ఆ కలిపురుషు డా తాం|డ చెట్టు నాశయము గావించుకొని దమయంతి 

యైనను నలుడై నను పాపమేమైన చేతురా యని కని పెట్టుచు పెక్కుసంవత్సరము 
గండెను, 12151 



సప్తదళ సర్గ 441 

శో, యథాసీత్ కాననే తత్ర వినిద్రకలికాలతా 

తథా నలచ్చలాస క్రివినిద్రకలికాలతా. 216 

ప. వి.. యథా-ఆసీత్ -కాననే-త | త-_విని దకలికా-లతా-తథా - నలచ్చలాస క్తి 

విని దకలికాలతా. 

ఆర్థము:- త త్ర=ాఆ, కాననే=ానలోద్యానమందు, యథా=ఎట్లు, వినిదకలికా, 
విని ద=వికసించిన, కలికాజా మొగ్గలుగలిగిన, లతాహాతీగె, ఆసీత్ = 

ఊఉండెనో, తథా==అఆపే, నలచ్చలాన క్రివిని దకలికాలతా, నల=ూ నలుని 

యొక్క, ఛలజవంచనయందు, ఆస క్తిడాపట్టుదలచే, విన్నిడ=ని(ద 
లేని యనగా మెలకువగలిగిన, కలి==క లియనెడి, కాలతావాసమయము 

గలిగియుండుట, ఆసీత్ = ఏర్పడినది. 

విని(దళలికొ _ విగతా నిదా యాసాం తాః = విని|దాః, వినిదాః 

కలికాః యస్యా స్పా==విని దకలికా. - " 

నలచ్భలాన క్షీవిన్మిదర లికాలతా = నలస్య ఛలం = నలచ్చులం, నల 

ఛలే ఆస క్రిః = నలచ్చలాస క్రిః నలచ్చలాసకాా విని దః = నలచ్చలాస క్రి 

విన్నిదః, నలచ్చలాస కక్రివిని దః కలిః కాలః యస్మిన్ తత్ = నలచ్చు 

_అాస క్రివిని దకలికాలం, నలచ్చలాస క్రివిని దక లికాలస్య భావః = 

నలచ్చలాస క్తివిని దక లికాలతా. 

భావము : 

ఆ యుద్యానవనమందు - పూవులనెడి కన్నులు తెజచుకొనిన తీగె యెట్టు" 

డునో ఆవిధముగనే నలుని వంచించుటయం దాస క్తి గలిగినవాడై నిదమాని 
కన్నులు తెజచుకొని కలియనెడి కాలముకూడ నుండినదని యాశయము. ॥216 

11 

క్రో, దోషం నలస్య జిజ్ఞాను రృషభ్రాజ ద్వాపరః క్షితౌ, 
న దోషః కోఒపి లోకస్య ముఖేఒ స్తీతి దురాశయా. 217 
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ప. వి. దోషం-నలస్య- జీజ్ఞాసుః-బభాజఎద్వాపరః- క్నితౌ-న-దోవః కః -అపి- 
లోకస్య-ముఖే-అ స్తి-ఇతి-దురాశయా, 

అర్థము :- ఆధ = పిదప, ద్వాపరః=ద్వాపరయు గముగూడా, నలస్య=నలుని 

యొక్క, దోషం = ఆనాచారమును, జిజ్ఞాసుః = తెలియగోరినవాడై , 

లోక స్య==జన ముయొక్క_; ముఖే = నోట, అదోషః=ూదోషాభావము, 

కో౭_పి=ాఏదియు, నా స్తీతి=ఉండదని, అనగా దోషము తప్పక యుండ 
గలదని, దురాశయా=దుష్టమెనకోరికతో , క్షితౌ == భూమియందు, 

- బ్య భాజ= | పకాశించెను. అనగా తిరిగెనని యర్థము, 

జిట్టానుః = జ్ఞాతుమిచ్చుః=బిజ్ఞాను:. 

దురాళయా = దుష్టా ఆశా = దురాశా, తయా దురాశయా. 

భావము : 

పిదప ద్వాపరయుగపురుషుడు గూడ, కలికి సాహాయ్య మొసంగగోరిన 
వాడై నలుని దోషము తెలియగోరినవాడై లోకులనోట నలునిగూర్చి యేదైన 

దోషలేశము ఉండవచ్చు నను పట్టుదలతో భూమియందు దిరుగజొచ్చెను. 2171 

శ్లో, అముష్మి న్నారామే సతతనిపతదోహదతయా, 

(పసూనై రున్నిదై 9 రనిళ మమృతాంళృుపతిభ కే, 

అసౌ బద్దాలమ్బః కలి రజని కాదమృవిహగ 

చృదచ్చాయాభ్యజ్లోచితరుచిత యా లాంఛనమృగ 8. 218 

ప. వి. అముష్మిన్- ఆరామే-సతతనిపతద్దోహదతయా- | పసూనై ః-ఉన్నిదై 9- 

ఆనిశం- అమృత్తాంచ పతిభ టే- అసౌ-బద్ధాలమృః -కలిః-అజని-కాదమృ . 

నిహగచ్భదచ్భాయాభ్యజ్లోచితరుచితయా-లాంఛనమృగః. 
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ఆర్థము:- సతతనిపతద్దోహదతయా, సతత=ా ఎల్పపుడు, నిపతత్ =సంభథవిం చెడి, 

దోహదతయా==అకాలమున పువృుఫలముల నొసంగుట క్రై కల్పితములై న 

ధూపాదిదోహదసంసా-రములు గల్గియండుటచే, ఉన్ని దై 9౪ =విక సితము 
లైన, [పనూనై *=పుష్పముంచే, అనిశంచా ఎల్ల పుడు, అమృతాంకు 

[పతిభపే, అమృతాంకు ==చందునితో, |[పతిభటే = స్పర్థ చేసెడి, 
యనగా సమానమైన, అముమ్మిన్ =ఈ, ఆరా మే == ఉద్యానమందు, 

బద్ధాలమృః=-ఆ|శ యమును గల్పించుకొనిన, ఆసౌ=ాఈ కలి, కాదమ్బ 

వివాగచ్చృదచ్చాయాభ్యజ్లోచితరుచితయా,  కాదమృవిహగ = నలుపు 
వన్నెగల హంసయొక ,., ఛద = టెక్కులయొక్క, భఛాయా=ాకాంతిచే, 

అభ్యజ్ల = పూయుటయందు, ఉచిత ఈ అలవడిన, రుచితయా= కోరిక 

కలిగియుండుటచే, ననగా కాదంబహంసవలె నల్హగా నుండుటచే, లాజ్బూన 

మృగః=క ళంక మైన జింకగా, ఆజని==-ఎర్చడెను. 

సమాసములు : 

నతతనివతద్దో వాదతయా - సతతం నిపతన్సతతనిపతనగ్, సతత 

నిపతన్ దోహదః యస్య సఃసతత నిపతద్దోహదః, సతత నిపతద్దోహ 

దస్య భావః==సత తనిపతద్దోహదతా, తయా=నతతనిపతద్దో హదతయా, 

అమృతాంభ (వతిభే య అమృతాంకునా (పతిభటః == అమృతాంశ పతి 

భటః తస్మిన్ = అమృతాంశు పతిభ టే. 

బద్ధాలమ్బ ౭ - బద్ధ ః ఆలమృః యేన సః==బద్ధాలమృః. 

కొడమ్య బివాగోచ్చ బచ్చా యాభ్య ట్లో బిత డుబభితయా _ కాదమృ ఇతి 

విహగ = కాదమ్బవిహగః, కాదమ్బ విహగస్య ఛదః = కాదమృవిహ 

గచ్చదః కాదమృ విహగ చ్చదస్య భాయా=కాదమృ విహగ చ్చదచ్చాయా, 

కాదమ్బ విహగచ్చదచ్చాయయా అభ్యజ్షః = కాదమృవిహగ చృదచ్చా 

యాభ్యజ్ల, కాదమ్బ విహగచ్చుద భఛాయాభ్యజస్య ' ఉచితా==కాదమ్బ 

విహగచ్చదచ్భాయాభ్యజ్లోచితా, కాదిమ్బ విహగచ్చృదచ్చాయాభ్యజ్లోచితా 

రుచి యస్య సః = కాదమృ విహగచ్చదచ్చాయాభ్యబ్లోచిత రుచిః, 

కాదమ్బ విహగచ్చదచ్చాయాభ్యజ్లోచితరుచేః భావః == కొదమృవిహగ ' 

చృదచ్చాయాభ్యజ్లోచిత రుచితా, తయా = ఊకాదమృ విహగచ్చదచ్చాయా 

భ్యణ్లోచితరుచితయా. 

లాఖ్బ సోమ్ము గః - లాక్ళానం చాసౌ మృగశ్చ= లాజ్భృనమృగః, 
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భావము : 

ఆ యుద్యానవనమ నందు నిరంతరము అకాలమునందు వుష్ప ఫలము 

లేర్పడుటకె యచ్చటి బెట్టకు సంస్కార ధూపములు వేయ(బడుచున్న వి. అందు 

వలన నావనమందు పుష్పము లంతటను వికసించి యుండుటవలన నావనము 

తెల్లని వన్నెను( బొంది చందునితో సమానముగా నున్నది. ఆ వనమందు నివ 
సించెడి, యా కలిపురుషుడు నల్లని వహంసయొక్క_ జెక్క_లవంటి ధూ[మవర్ణము 

గలవాడై యుండుటవలన నా యుద్యానమనేెడి చం|దునిలో నల్లని కలజ)_మెన 

జింకగా నుండెనని యాశయము. ॥218॥ 

శో. -స్ఫారే తాద్భశి వె రనేనినగరే పుణె $ః (పజానాం ఘనం 

విఘ్నం లబ్దవత శిరా దుపనతి _స్పస్మిన్ కిలాసీత్ కలేః, 

ఏతస్మి న్చున రన్సరేఒ నరమితానందః స ఖై మీనలా 

నారాద్దుం వ్యథితస్మరః కుతిశిఖావన్హారుచూడం ధనుః. £10 

హప్నమ్మి స్ఫారే_తాదృశి-వై రసేనినగరే_పుణై $౩-|పజానాం- ఘనం-విఘ్నం - లబ్ధి 

వతః-చిరాత్ -ఉపనతిః_తస్మి న్ -.కిల-అసీత్ -కలేః _ఏతస్మీన్ - పునః- 
అ న్తరే-అంతరమితానన్లః-సః- భై మీనలౌ- ఆరాద్ధుఆ-వ్యథి తస్మరః - శతి 

శిభావనారుచూడం-ధనుః. 

ఆర్భము : తాదృశిఊఅటువంటి, స్పారేడావిశాలమైన-వై ర సేనినగరే = నలుని 

నగరమందు, |పజానాండాజనులయొక., పుణె రేవ=- పుణ్యముల 

చేతనే, ఘనం =నిర నరము, విఘ్నంజావిఘ్నమును, లభ్ధివతః= 

పొందినట్టి, కలేః=క లిప్పురుషనకు, ఏతస్మిన్ == ఈ, అంత రే = ఆవ 

కొశమునందు, అంతరమితానన్లః, అంతః=- లోపల, ఆమితానన్లః == అమి 

తమగు సంతోషము కలిగిన, స్మరః == మన్మ థుడు, భై మీనలౌొ=-దమ 

యంతీ నలులను, ఆరఠాద్ధు౭=వశీకరించుటకు,,. శుతిశిఖావన్హారు చూడం, 

(వతి=కర్ణములయొక్క, శిఖా=-కొనలకు, వందారు బా వాలిన, చూడం=ా 

కొనలు గలిగిన దానినిగా, ధనుః=ావింటిని, వ్యధిత=ాచేసెను. అనగా 

బాణముతో సంధించెనని యర్థము. కల్రి య్యాకమించుటకు మునుపు 

యథేచ్ళగా కామ సుఖము ననుభవించిరని యర్థము. 
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౮ 'సేనినగరే _ వీర సే సేనస్య అపత్యం పు మాన్=వైరసే సెనిః, వై రే సీనే, 

నగరం=వైరశే గునినగరం, తస్మిన్ = =వై రసేనినగ రే. 

అంత రోయితొనోబ్దః ఎ అమితళ్చాసౌ ఆ నందశ్చ -అమితానన్లః , అంత 

అమితానన్దః యస్య సః=అంతరమితానన్దః. 

భౌ వీనలొ.భై మీచ నలశ్చ=ాభై మీనలౌ, తౌజ= భై మీనలౌ. 

(కుళిళిఖా వద్దాడు చూడం శుత్యోః శిఖీ = (శుతిశేఖే, | శుతిశఖయోః 

వందారుః[శుతి శిధావద్దారుః, (శుతిఖావన్చారుః చూడా యస్య తత్ = 

(శుతిశిఖావన్టారుచూడం, తత్ చా శుతిశిథావన్చారు చూడం. 

భావము : 

అట్టి ధర్మపరిపూర్ణమైన నలుని నగరమందు, (పజల పుణ్యములచే, 

నెల్పపుడు విఘ్నములు బొందుచున్న కలియుగ పురుషునకు నాయుద్యాన వనము 

నందు చాలాకాలము నుండుట యేర్వడినది. ఇంతలో లోన మిక్కిలి సంతోషించిన 

మన్మథుడు దమయంతీ నలులను వశీకరించుటకు కర్ణాగములకు తాకిన తన 

వింటిని బాణముతో సంధించెను. కలి పట్టుకొనునంత వరకును వారిరువురు 

యథేచ్చగా కామసుఖము ననుభవించిరని యాశయము, 129 

కో, (శ్రీహర్తం కవిరాజరాజిముకుటాలంకారహీరస్సుతం 
య ర్న 

(శ్రీహీరః నుషవే జితేన్ద్రియచయం మామల్ల దేవీ చ యం 

యాత సృృ్ర్పపదశళ స్ప్వ్వసు స్పుసదృశి చృన్లః(ప్రశ స్తేర్మహో 

కావ్యే తద్భువి నె షధీయచరితే సరో నిసర్లోజ్యుల:ః. 
ర ౧ ౧జీ 

ప.వి, శ్రీహర్గం-క విరాజరాజముకుటాలంకార హీరః -సుతం- శ్రీహీర ః-సుషు వే. 

జితేస్టిి యచయం- మామల్లదేవీ-చ -యం -యాతః - స ప్తదశః-స్వసుః- 
సుసదృశి _ ఛన్గః పశ స్తేః _ మహాకావ్యే-తద్భువి _ నైషధీయచరితే 
సర్వః-నిసర్లోజ్యలః . 

౧ ౧జి 
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ఆర్థము:క విరాజరాజిముకుటాలజ్యా_ర పహీరః,క విరాజ =క వి శేస్టులయొక్క_,రాబి= 

పం క్రికి, ముకుట = |శేష్టులెనవారికి, అలజ్కార =భూవణ మైన, హీర: = 

వ[జమణియైన, ్రీహిరఃవథ్రీహీరుడు, బితేన్దియచయం=జయింప 

బడిన ఇం| దియవర్గ ములు గలిగిన, శ్రీహర్దం = శ్రీహర్షుడను పేరుగల, 

యం సుతం=-ఏకుమారుని, మామల్లదేవీ చ= మల్ల దేవియను తల్టియ, 

సుషువే=కనెనో, త ద్భువి =అట్టిశ్రీహర్షునివలన నుదృవించినదియు, 

స్వసుః == సోదరియగు, ఛందః(పళ స్తేః== ఛందః[పశ సి యను (గంధ 

మునకు, సుసద్భశి = మిక్కిలి సాదృశ్యము గలిగినదియునగు, 

మహాకావ్యే == మహాకావ్యమైన, నై షధీయచరిలే=-నై షధీయచరితము 
నందు, నిసర్గోజ్ఞ ౪లః = స్వభావముచే రమ్యమగు, సప్తదశః = 

పదునేడప, సర్గః=సర్ల, యాతః=గడచినది. 

భావాదులు పూర్వకళోక ములకువలె [గహించునది. 

ఇతి 

శ్రీమదా| తేయసగో త్ర శ్రీమదుడాలినృసింహశా స్త్రి తనూజ విక మసి ంహపురీ 

వేదసంస్కృతకళాశాలా భూత పూర్ణ! పధా నోపాధ్యాయ 

శ్రీసుబ్బరామశాన్త్రి విరచితమగు 

నెవధాం' ధవ్యాఖ్యకు 
పులా 

స ప్తదశసర్గ సమా ప్రము. 

శం 



ల్లో, సోఒయ మిత్త మధ భీమనందినీం 

దారసార మధిగమ్య వై షధః, 

తం తృతీయపురుషార్దవారి ధెః 

పారలమృనతరీ మరీరమత్. | 

. వి. సః-ఆయమ్- ఇత్టమ్- అథ _ భీమనన్దినీం- దారసారమ్- ఆధిగమ్య-నై షధః- 

తం-తృతీయపురుషార్థ వారి ధేశ-పారల మృనతరీమ్ -అరీరమత్ . 

అర్థము : అథ == పిదప, సః = పసిద్దుడెన, ఆయం == ఈ, నైషధః = 

నలమహారాజు, . ఇత్ధమ్ = ఈవిధముగా అనగా పూర్వము వర్థి చిన 

[పకారముగా, దారసారం; దార == భార్యలయందు, సారం== శేష్షమెన 

యనగా స్రీరత్నమైన, భీమనన్దినీం == భీమరాజుపు[తికయగు దమ 
యంతిని, అధిగమ్య == పొంది, తృతీయపురు షార్థ వారి ధేః== మూడవ 

పురుషార్థమగు కామసము[ దముయొక్క_, పాఠలమృనతరీం; పారలమృన 

= ఆవలిగట్టును బొందించుటయందు, తరీం = నావయెన యాదమ 

యంతిని, ఆరీరమర్=రమింప(జేసెను 

వి; ఈసర్గ్షయందు “రో నరా విహ రథోద్ధతా లగౌి' అని రనరలగ ములు 

కఠిన రథోద్దతావృ తము. 
లి (ణ్ ఎట 

భీమనర్ధినీం - భీమస్య నందినీ = భీమనందినీ, తాం==భీమనందినీం. 
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దారనారం _ దారేషు సారః==దారసారః, తం=ాదొరసారమ్. 

నౌ వధః = నిషధానాం రాజా=ానై షధః. 

తృతీ యవ్రడువొర్థవారిధోః - తృతీయ శ్చాసోె పురుషార్థళ్చ == తృతీయ 

పురుషార్ధః, తృతీయపురుషార్థస్య వారిధిః===తృతీయపు రుషార్థవారిధిః, 

తస్య = తృతీయ పురుషార్థ వారిధేః. 

పారలమ్ము నతోరీమ్ - పారస్య లమృనం ==పారలమృనం, పారలమృనే 

తరీ==పారలమృనతరీ, తాం పోరలమృనతరీమ్. 

భావము : 

(పసిద్ధండగు నలమహారాజు పూర్ణము వర్ణించిన విధముగా భార్యలలో 

మిన్నమైన స్రీరత్నమగు నాదమయ నిని పొంది ధర్మార్థకామమోక్షములలో 
మూడవదైన కామమనెడి పురుషార్థమను సము[దముయొక్క-_ యావలిగట్టును( 
బొందించుటలో నౌకయెన యాదమయ న్లిని రమింపంజేసెను. అనగా నాదమ 
య నితో కామసౌఖ్యము ననుభవించెనని యాశయము. ॥1॥ 

A ఆత్మవి తృహ తయా దివానిశం 

భోగభాగపి న పాప మాప సః, 
ఆహ్మృతా హి విషయెనతానితా 

జ్ఞానధౌతమనసం న లిమ్సతి. 2 

ga 

సః- ఆహ్మాతా_హి_ విషయెకతానతా_జ్ఞానధౌత మనసం- న- లిమృతి. 

ఆర్థము: ఆత్మ విత్=-ఆత్మజ్ఞానము కల్గిన (అనగా జీవ (బహ్మలకు భేదము 
లేదనెడి బుద్ధి కల్గిన, సః=-ఆ నలుడు, తయా సహ=ఆ దమయంతి 

తోడ, దివానిశం =పగలు రాతియు, భోగభాక్ ఆపి-విషయ సుఖ 

ముల ననుభవించుచున్నను, పాపం =ఇం| దియములను ని| గహిఠపనందు 

వలని పాపమును, న ఆస==ఫొందలేదు, హి=ావఏల యనగా, ఆహృతా 

== కల్పితమైన యనగా స్వభావ సిద్ధముగాని, విషయైక తానతా, 
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ళో, న్యస్య మన్తి)ష స రాజ్య మాదరా 
దారరాధ మదనం (పియాసఖః, 

నెకవరమణి కోటికుటిమే 
Qe ర్ం లు 

హేమభూమిభృతి సౌధభూధరే. వ్ 

ప. వి. న్యస్య-మ న్తింష-సః- రాజ్యమ్ - ఆదరాత్ -ఆరరాధ-మదనం ఎ | పియా 

సఖః-నై కవర్ణమణికోటికుట్టి మే. హెమభూమిభృతి-సొధభూధరే. 

ఆర్థము: సః=-ఆ నలమహారాజు, మ నిష — మం తులయందు, రాజ్యం=ా 

రాజ్యము యొక్క. పరిపాలనా భారమును, న్యస్య= ఉంచి, నై క వర్ణమణి 

కోటికుట్టిమే, నై కవర్ణ=-అనేక వర్ణములతో కూడిన, మణికోటి=- పెక్కు 

మణులు గల్గిన, కుట్టి మెక ట్టబడిన భూమి కలదియు, హేమ భూమి 

భృతి ==బంగరు నేలను ధరించిన, సౌధభూధ రేాపర్యత ముతో సమాన 

మైన మిక్కిలి యె త్రెన మేడయందును, [పియాసఖః = = |పియురాలగు 

దమయంతిని చెలిక తెగా కల్గినవాడై , మదనం=-మన్మథుని, ఆరరాధ=ా 
సేవించెను. (శచీదేవితో నిర్య్రదుడు మేరుపర్యతమునందు సుఖము 
ననుభవించినట్టు తన మేడయందు దమయంతితో రతిసుఖము ననుభ 
వించెనని అర్థము.) 

(వియానఖ్ర౭-| పియా సఖీ యస్య సః=ా పీయాసఖః. 

సనా ఫ్లై తవ ర్ల మజోతోభోటల్టొమే _నైకః వర్ణః యేషాం తే == = నై కవర్ణాః, 

నై కవర్ణాశ్చ తే మణయళ్చ = = నై కవర్ణమణయః, నై కవర్ణమణీనాం 

కోటయః = నై కవర్ణమణికోటయః, నై క వర్ణమణి కోటీనాం కుట్టిమః 
మానై కవర్ణమణి కోటి కుట్టి మః, తస్మిన్ =నై క వర్గమణి కోటి కుట్టిమె. 

హమభమామిఖ్యతి - హేమమయీ భూమిః = హేమభూమిః, హేమ 

భూమిం విభ ర్రీతి== హేమభూమిభృత్, తస్మిన్ = హేమభూమిభృతి. 

నొధఖూధలే _ సౌధ ఏవ భూధరః = సొధభూధరః, తస్మిన్ = 

సౌధభూధరే, 
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వీరసేనసుతస్య కబ్దభూషణీభూతా == వీరసేనసుతక బ్ఞభూవణీభూతా, 
_ దివ్యాశ్చ తే మణయశ్చ = దివ్యమణయః, దివ్య గమణీనాం ప ప జ్యా? 

దివ్యమణిప జః, వీరే సినసుతకంరభూవణీభూతో చ సా దివ్యమణి 
పం కిశ్చ మా వీర సేనసుతక బ్రభూషణీభూ తదివ్యమణిప జః, వీర సేన 

సుత కంఠభూషణీభూతదివ్యమణిప జ్హ్యేః శ కయ, = వీర సేనసుతకజ్ఞ 
భూషణీభూ తదివ్యమణిప జ్యాళక్తయః, తాభిః=ావీర సేనసుతకట్టభూవణీ 

భూతడివ్యమణిప జ్హి-ళ క్రిభిః. 

కొమనోవనోముదోర్గ్ితాగుణాల్ ఎ కామనయా ఉపనమ నః=ాకామనోపన 

మనః, కామనోపనమ నః అర్థాః యస్య సః = కామనోపనమదర్థః, 

కామనోపనమదర్గస్య భావః = కామనోపనమదర్ధ్థతా, కామనోపనమదర్థ 

త్రైవ గుణః ==కామనోపనమదర్థతాగుణః, తస్మా త్=-కామనో పనమదర్ధ 

తాగుణాత్. 

తృబీక్ళతనువర్శంవర్శంతోః - అతృణం .తృణం ' సమృద్యమానః 

కృతః = తృణీకృతః, సుపర్వుణాం పర్వతః == సుపర్వవర్వతః, 

తృణీకృతః సుపర్వపర్వతః యేన సః=ాతృణీకృతసువర్యపర్యతః. 

భావము : 

ఆ మేడ నలమహారాజునకు కఖభూవణమై దివ్యమణిమాలయొక ,.. 

[పభావములచే _ కోరినవస్తువులను సమకూర్చుచు సుమేరుపర్యతమునుకూడ 
నావిషయమునందు తృణీకరించినదై యున్నది, 

ట్లో. ధూసితం యదుదరామ్బరం చిరం 

మేచకై రగురుసారదారుభిః। 

జాలజాలధృతచ న్లచన్లన 

కోదమేదుర నమీరశీతలమ్. ర్ 

. ధూపీతం.= -యదుదరామృరం- చిరం-మేచకై gీ= అగురుసారదారుభిః- జాల 

గ కంరృరచన్పుచన్దరమా ల మేపరనమీరోలలము. 
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గావింపంబడినది. మజియు | పతిగవాక్షమునందును పచ్చకర్పూరము, చందనము 
మున్న గువాని చూర్ణ ములను పట్టించుటవలన నందుండి లోపలకువచ్చు గాలి యా 

చూర్ణములతో దట్టములై యుండెడివి. అట్టిగాలితో నాభవనము చల్చనై యున్నదని 

యాశయము. 15॥ 

క్లో, క్వా౭పి కామశర వృ త్తవ ర్హయో 

యం మహాసుర భితై లదీపికాః, 

తేనిరే వితిమిరం స్మరస్సుర = 

దోఃపతాప నికరాజ్కూర(శియః. గ్ర 

ప.వి. క్య-అపీ-కామళరనృ తవ ర్రయః-యం- మవాసురభితై లదీపికాః- లేని రే= 
వితిమిరం-స్మరస్సురద్దోః| పతాపనిక రాజు,ర।| శియః. 

ఆర్థము:- కామశరవృ తవ ర్రయః, కామశర్ ౫ా మామిడి మొగ్గనుండిగాని లేదా 

కర్పూరమునుండీగాని, వృ త్త = ఏర్పడిన, వర్తయః=వ తులుక లిగిన, 

మహాసుర భితై లదీపీకాః, మహాసురభి = మిక్కీ-లి పరిమళ ముకల్లిన, తెల 

దీపికాః=- నువ్వులనూనెతో కూడిన దీపములు, స్మరస్ఫురద్దో|పతాపనిక 

రాజ్కుర్మశియః, స్మర=-మన్మ ధథునియొక్క., స్ఫురత్=-దమయంతీ 

నలుల బాధించుటకె కదలుచున్న, దోః=-భుజములయొక్కు, పతాప 

నికరడాళేజోరాశియొక్క, అజూ-ర|శియః == అజ్కుూరములవంటి శోభ 

గలవై, యం==ఏమేడను, క్వాపి= ఒకచోట (ననగా దమయంతీనలులు, 
అలంకరించిన (ప్రదేశమున) వితిమిరం=చీకటి లేకయుండుటను, వితే. 
నిరే=చేసినవి, 

క్రొమళర్ ప్ర ళ్తవర్తయః = కామస్య శరః = కొమళరః, కామశరాత్ 

వృతాః=కా మశరవృతాః; కామశ రవృతాః వర్తయః యాసాం తాః= 

కామశరవృత్ర వర్షయః, 



ప. వి. కజ్జుమెణపద పజ్కలేపితాః, ఇాలితాః, చ, హామవాలుకామ్బుభిః, రేజుః, అధ్వతత శ లజ|సజః, యస్య, ముగ్ధ మణికుట్టిమాః, భువః, 

అర్థము : కుజ్కామైణపద పజ్బ_లేపితాః, కష్బా-మ=ాకుజూమ పూవ్వు, ఏణ | మద=క స్తూరియను వీనియొక్క, పజ్క == అడుసుచే, లేపితాః = 
పూయబడినవియును, పామవాలు కాము బ్రభిః, పొమవాలుకా = కర్పూ రముతో 
మిలితములై న, అమ్బుభిః =. ఉదకములచే, కాలితాః = కడగబడీనది 
యను, తథా== ఆదే, అధ్వతత త్రై లజ| నజః, అధ్య = (ప్రవేశమార్గ 
ములయందు, తత =పజుచంఖడిన, శె లజవా వాతి పూవుల, [సజః= మాలలు క ల్లినవియును, తథావ=ఆఛ్రే, ముగ్గమణికుట్టిమాః, ముగ్గ=ా సుందరములై న, మణికుట్టిమాః డా రత్నములతో బొదుగబడిన నేలలు గలవియునై , యస్య =వఏభవనముయొుక్క, భువః =ముంగిళ్ళు, రేజుః= 
కోధించినవో. 

విశే. సమృద్దిగ ల వన్తువులను వర్ణించుటవలన ఉదాతాల జ్కారము.. - 

ఉశొశివై ఖవదో వజి్మలో వితా_ కుజ్కుముం చ ఏణమదళ్ళ్చ = కుజ్కూ _ మైణమదే, కుజ్కుమైణమదయో, పజ్స_ః = కుజ్కుమైణమదపజ్క_ః, కుజ్కా-మైణమదపద్మేన లేపితాః==క్షుజు గ్రమెణమదపబజ్క_లేపితాః, 
పామవాలుకామ్యు భి = హీమవాలుకామయాని చ తాని అమ్మ్బూని చ్ హిమవాలుకామ్బూని, ల్రై!చపామవాలుకామ్బుఖిః. 
అధర తొల ౨ ౦జి (నోజిః- శై లజానాం [సజః = శౌలజ[సజః, అధ్యని తతాః=అధ్యతతాః, అధ్యతతాః శా లజ సజః యాసు తాః౭=అధ్యతత శ్ లజ సజః, 

భావము 4; 

ఆ భవనముయొక్క ముంగిళ్ళు, కుజ్కుమపూవుయొక్కయ, కన్తూరి యొక్కయు, లేపములచే నలుకబిడినవి.. మజియు నా ముంగిళ్ళు కర్పూరపు 



458 శ్రీహర్ష నై షధము 

నె షధాజ్ఞపరిమర్దేన మేదురా మోదః=నై షధాజ్ఞ పరిమర్గ మేదురా మోదః, 

నె షధాంగ పరిమర్త మేదురామోదశ్చ మార్దవం చ మనో జ్ఞవర్ణశ్చ 

యస్యా స్పా=ానై షధాజ్ఞపరిమక్ష మేదురామోద మార్గవ మనోజ్ఞవర్ణా, 

తయా=నై షధాబ్జపరిమర్ణ మేదురా మోద మార్గవ మనోజ్ఞవర్ణయా. 

యద్భు వ౭ః-యన్య భువః==-యద్భువః. 

నూసనోళయ్యం యా=సూనానాం శయ్యా = సూనశయ్యా, తయా సూన 

శయ్యయా. 

భొలళిలర్ (వగల్భ తాంభాలే తిలక ౩==భాలతిలకః, భాలతిలక స్య (పగ 

ల్భతా==భాలతిలక పగల్భతా. 

భావము : 

నలుని శరీరమర్దనముచే దట్టమైన పరిమళము, మెత్తదనము, మనోహర 
మగు వర్ణములు కల్గినపూల పడకచే యా మేడలో నలుని పడకయున్న 
(పదేశ మచ్చటి నొసట దిద్దుకొనిన బొట్టుయొక్క శోభను వహించినదని 
యాశయము. 101 

ల్లో క్యాపి యన్నికట నిష్కుట స్ఫుట 

త్కోరక (పకర సౌర భోర్మిభిః, 
సాంద్ర మ(ధ్రియత భీమనందినీ 

నాసికొపుటకుటీకుటుమ్బితామ్. గీ 

ప. వి. క్భ-_ అపి - యన్నికటనిష్కుటస్పుటతో్కో-రక [పకర సౌరభోర్మి భిః. 

సాన్ట్రం-అ| ధియత -భీమనందినీనాసికాపుట కుటీ కుటుమ్బితామ్. 

ఆర్థము : క్వాపి==ఓక [పదేశమున, యన్నికటనిష్కటస్ఫుటతో్కోరక  పకరసౌర 

భోర్మిభిః, యత్ == ఏ భవనముయొక్క-, నికట == సమీపమందలి, 
నిష్కు_ట=ా ఉద్యానవనమున, స్ఫుటత్ మై విఠసించుచున్న, కోరక = 

మొగ్గల యొక్క, |[పకర=సమూవాముయొక్క-_, సొరభ=-సరిమళ ముల 
యొక, ఊర్మిభిః = తరంగములచేత, సాన్ట్రం = దట్టముగా, 
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ప. వి. రుద్ధసర్వబు తువృక్షవాటికాకీరకృ తసహకారశీక రైః - యజ్ఞుషః = స్మ. 

కులముఖ్యమ్ -ఆశుగ =| ఘాణవాతమ్-_ఉ పదాభిః-అక్బాతి, 

అర్థము ఏ అకుగః=ావాయువు అనగా వెలుపల సంచరించెడి గాలి, కుల ముఖ్యం 

==వంశమధ్యమునందు (శేష్టమెనదియు, యజ్ఞుషః, యత్ =ఏ మేడను, 

జువః == పొందిన, (జనస్య వై జనముయొక్క.), [మాణవాతం= 

ముక్కునందలి గాలిని, (ఆనగా నిట్టూర్చును), రుద్ద సర్యబితువృక్ష 

వాటికాకీరవృ త్త సహకార శీకరైః, రుద్ద = అడ్డగింపబడిన, (ఆనగా 

నొకచో టనే చేరియున్న, (బుద్ధ యను పాఠాంతరమును(బట్టి, టిద్ధే= 

సమృద్ధములై న యని యర్థము), సర్వబుతు = సమస్తబుతువులు 

కల్గిన, వృక్షవాటికా == ఇంటికి సంబంధించిన యుద్యానవనమందలి, 

కీర = చిలుకలచే, కృ త్త=ాఖండింపబడిన, సహకార == మామిడిచెట్టు 

యొక్క, శీకరై ౪ నీటిబిందువులచే. ననగా నుదకబిందువులతో గూడిన 

మెతనిపరిమళ ములు అనెడి, 'ఉపదాభిః = కానుకలచే, అజ్బుతి స్మా 

పూజించుచుండెను. 

దద్ధి నసర్భంబుతుప్యళ్ల వాటోకా శీరవృ త్త నవాకార్ లీకై =. సర్వే 

చే బుత వశ్చ=ాసర్యబుతవః, రుద్ధాః సర్వబుతవః యస్యాం సా= 

రుద్దనర్యబుతుః, వృశాణాం వాటికా == వృక్ష వాటికా, రుద్రసర్వబుతు 

క్చాసౌ వృక్షవాటికా. చడారుద్ధసర్యబుతువృక్ష వాటికా, వృక్షవాటి 
కాయాం కీరాః == వృశ్ని వాటికాకీరాః, సహకారాణాం శీకరాః=సహకార 

శీకరాః, వృక్ష వాటికాకీర్రై 8 వృతాశ్చ తే సహకారశీక రాశ్చ=ారుద్ధసర్య 

బుతువృక్షవాటికాకీరవృ శ్ర తసహకారశీకరాః, తై కై ॥=రుద్ధసర్వబుతువృక్ష 

వాటికాకీరవృ త్ర త్రసహకారశీక లై ః కి : 

యదవ, యం బవరీతి ఆయా, ఈస్య =-యజ్ఞువః. 



462 శ్రీహర్ష నైషధము 

కోనోకొనిర్భితాఖీఆ, కనకేన నిర్మితం=-కనకనిర్మితం, కనక నిర్మితం 

అభిలం యస్య సః=క నక నిర్మి తాఖిలః. 

బియలరోత్స్ జరి విమలాని చ తాని రత్నాని చ=విమలరత్నాని, విమల. 

రత్నేభ్యః జాయత ఇతి==విమలఠ త్న జః, 

రొబితొబి [తళొలీకః, రచితాః చిితశాలాః అస్మిన్ స_స్రీతి=-రచిత చి త- 

చి తళాలిక 8. 

భావము : 

ఆ మేడలో కొన్ని భాగములు బంగారుతో నిర్మింపబడినవి. మరికొన్ని 
భాగములు  [పకాశమానములగు రత్నములతో పొదుగబడినవి. కొన్ని 
(పదేశములు చ్మితశాలలతో గూడియున్నవి. తక్కిన (పదేశ ములు శ్నణ 

క్షణము మారుచు వింతలు గొల్పునట్టి నటి యిం[దజాల[పదర్శనములతో గూడీ 

యున్నవి. ॥ ilu 

రో, చి(త్రత తదనుకార్యవి|భమా- 
ne) బి 

ధాయినై కవిధరూపరూ పక మ్, 

వీక్ష్య యం బహు ధువన్ శిరో జరా 

వాతకీ విధి రకల్సి శిల్సిరాట్. 12 

ప.వి. చితత త్రదనుకార్య వి భమాధాయినై క విధరూప రూపకమ్, వీర, యం, 
బహు, ధువన్, శిరః, జరావాతకీ, విధిః, అకలి, శిల్పిరాట్ . 

ఆర్థముః- చితత త్రదనుకార్య విభమాధాయినై క విధరూపరూపకమ్, చిత = 

చిత్తరువులయందు, తత్తత్=ఆయాపక్షాంతరమున, |ప్రసిద్దములై న, 
అనుకార్య==ఆనుకరించుటకు తగినట్టి రాజర్షులయొక్క_యు, మనుష్యులు, 

మున్నగువానియొక్కయు, విభ్రమ =విలాసములను, ఆధాయ=ాక ల్లించు 

నట్టి, నైకవిధ = పెక్కువిధములై న, రూప = రూపములనేెడి, 
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శ్లో. భి తిగర్భగృహగోపితె రన 
౧ అవి Ce బెరా 

ర్యః కృతాద్భ్చుత కథాదికౌతుక 8, 

నూత్రయ నిజ విశిష్ట చేష్టయా 

ఒ౬శ్చర సజ బహుశాలభ జీర 8. క్ర 
ల్ జి జై 

ప.వి. భి త్రిగర్భగృహగోపితై ః-జనై ౪.యః-కృతాద్భుతక థాదికౌ తురః_ సూత 

యం|తజవిశిష్టచేష్టయా-ఆ శ్చర్యసజ్ఞోబహుశా లభక్టోక 8. 

అర్థము : సః==ఆ భవనము, భి త్తిగర్భ గృహగోపితై 8, భి త్తి=గోడలయొక క, 

గర్భ == మధ్య భాగ ములయందలి, గృహ = గృహ ములయందు, 

గోపితె 8=-గుప్కముగా నుంచబడిన , జనై ఃాజనులచేత, కృతాద్భుత 

కధాదికౌతుకః, కృత = చేయబడిన, అద్భుత==-ఆశ్చర్యమును కలిగిం 

చెడి, కథాది==సంభావణాదులయందలి, కౌతుక కుతూహలము కల్లి 

యున్నది. అనగా మేడయే స్యయనుగా మాట్టాడుచున్నదని (భాంతిని 

కల్గించుచున్నది అని యర్థము. (కిజ్చా=మణియు, సూ[తయం| తజ 

విశిష్షచేష్టయా, సూత్ర =దారములచే నిర్మించబడిన, యం|త=యం తము 

లచే, జవహాఏర్పడీన, విశిష్ట చేష్ణయా == నవ్వుట, కన్నులు మూయుట, 

తెజచుట మున్నగు నపూర్వములగు కార్యములచే, ఆశ్చర్యసద్దో బహు 

శాలభజ్జోక 8, ఆశ్చర్య ఆశ్చర్యమును, సక్షు = కల్గించు, బహు= పెక్కు 

అయిన ,కాలభజ్లక ౩ == కొయ్యబొమ్మలు కలినదిగ నున్నది. 
టై mo గ 

బిత్తగర్భ గృ వాగోవితై 8. భి త్తేః గర్భాఃాభి త్రిగర్భాః, భి త్తిగ ర్భేఘ 
గృహాఃజాభి త్రిగర్భగృహాః భి త్రిగర్భగృహేష గోపితాః=భి త్రిగర్భ 

గృహ గోపితాః, తె ః=భి తిగర్భగృహ గోపితై =. 

కృతాద్భుత 5 ధ్ధాదికొత్తుర్? = అద్భుతోత్ప్చాదికాః క థాః =అద్భుతక థాః, 

అద్భుతకథాః ఆదయః యాసాం తాః = అద్భుత కథాదయః, కృతా 

శ్చ తే అద్భుతక థాదయశ = కృతాద్భుతక థాదయః- కృతాద్భుత 

కథాదిషు కౌతుకం యస్య సః =కృతాద్భుత కథాదికొతుర:. 
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తపెఒపీ = గీష్మ ర్తువునందును, జలయ న్త్రపాతుకాసారదూరధుత 

తాపచన్తింక ః, జలయ నవానీటీని విడిచి పెపెడి, యంత ==యం[తముల 
/ ట్ 

నుండి, పాతుక==పడుగట్టి, ఆసార=ధారలచే, దూర= దూరముగా, 

ధుత =తొలగింపబడిన, తాప=తాపము, తస్టి9క * =కునుకుపాటుకల్లిన దె 

యున్నది. 

తామనీము త్ తమః ఆసు అ సీతి= తామస్యః, తాసు =తామసీష, 

భీత? - భి తిం గచ్చ నీతి=భి త్రిగాః, తె_ః=భీ తీగై 8, 

రళ్ళ రళ్ళ్రలిః జ రత్నానాం రశ్మయః = రత్నరశ్మయః, తైః = 

రత్నరశ్శిభిః. 

అచున్దచస్ది 9౨ఈ౭-ఆమన్నా చస్టికా యస్య సః=అమన్దచస్థ్రికః. 

జలయంతోపాతుకాసార్ దూర్ ధుతోతావలోన్ది )5 ౭ _ జలస్య యన్హా]ః= 

జలయం తాః, జలయం తేభ్యః పాతుకాః=-జలయం|తషాతుకాః, జల 

యం[తపాతుకాళ్ళ తే ఆసారాశ్చ జలయ న పాతుకాసారాః, జలయ న 

పాతుకాసా రై దూరం ధుతే తాపతండికే యస్మిన్ సః==జలయం|త్ర 

పాతుకాసార దూరధుతతాపతం|దిక 8. 

భావము : 

ఆమేడ చీకటి రాతులయందును గోడలయందు బొదుగబడిన రత్నముల 

కాంతులచే నధిక మైన వెన్నెలను పొందుచున్నది. మజియు నా మేడ (గీన్మర్తువు 

నందును, జలయంతములనుండి వెల్వడు నీటి ధారలచే తాపమును కునుకు 

వో. 

పొటును తొలగింపకల్లినదైై యున్నది. 11 4ఊఉ॥ 

యత్ర పుష్పశర శాస్త్రకారి కా 

శారికాధ్యుషిత నాగద న్సీకౌ, 

ఫీమజానిషధసార్వభామయో : 

(ప్రత్యవైకత రతే కృతాకృతే. 15 
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కామశాస్త్ర కర్తగా భావింపబడినదై దమయంతీనలులయొక్క. సురత కేశియందు 
కామశాస్త్రమ ౦దు విధింపబడిన విషయములలో వారు, వేనిని బాటించిరో, వేనిని 

బాటించలేదో , చక్కగా తెలుసుకొనుచుండినది. 115 ॥ 

శో యత్ర నత కలవిజ్బ. శారికా 
య par, : 

శ్రేష్యకేలి పునరుక్తి వ తయోః, 
క్వాఒపి దృష్టిభి రవాపి వాపికో 

_త్తంస హంస మిధునస్మరోత్సవః. 16 

ప, వి. యత్ర - మత్తకలవిజ్కశారికా శ్లేష్య కేలిపునరు క్రివత్ - తయోః - క్వ- 
ఆపి-దృష్టిభిః-అవాపి-వాపికో త్తంసహంసమిథు నస్మరోత్సవః. 

ఆర్ధము యత = ఏ భవనమునందు, క్వాఒ పీడా ఒక పదేళమునంచలి, 

తయోః ఆ దమయంతీ నలులయొక్క_, దృవ్షిభిః==చూపులచే, వాపి 

కోతంస హంసమిథున స్మరోత్సవః, వాపికా == నడబావులకు, 

ఉ తంస == భూషణములై న, హంసమిథున=-ఆంచల జంటలయొక 

_, స్మరోత్సవః = మన్మథ క్రీడ, మ త్రకలవిజ్కళారికా శ్రేష్య కేలి 

పునరు క్రివత్, మ త్ర=ామదించిన, కలవిజ్య_ =ావీచ్చుక యొక్కయు, 

శారికొ==గోరుచంక యొక్కయు, ఆ శ్లేవ్య కేలిభిః=- అల్టీ లపుటాటలచే, 
స | 

_ పునరు క్తివత్==పునరు క్రివలె, అవాపి జా పొందబడిన ఆనగా( జూడబడీన 

దని యర్థము. 

మ ల్తరలబిజ భ్రార్రి క్రొ లేద్య కేలిఛ నడు క్రివజ్ - కలవిజ్క-శ్చ శారీకా 

=ాకలవిజ_శారి కే, మతే చతే కలవిజ్కళారి కే చ=ామ త్తక లవిజ్క_ 

శారికే, మత్రకలవిజ్కళారిక యోః ఆశ్లేష్యకేలయః — మ త్తకలవిజ్క 

శారికా శ్రేష్య కేలయః, మ త్తకలవిజ్కకారికా శ్లేష్య కేళిభిః పునరు క్తిఃజామత్త 

కలవిజ్క- శారికాశ్రేష్య కేలిపునరు క్రిః, మ త్తకలవిజ్క- శారికాశ్తేష్య కేలి 

పునరు క్రి రివడామ తక లవిజ్క_ శారికాశ్రెష్య కేలిపునరు క్రివత్. 
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హావయందు ననగా 'దమయంతీనలులయందు రహ స్య భాషణము౬కు 

భంగము రాలేదని యర్థము 

బౌ ణర్దబాౌ వ ణవన్నా రై 8-4 ణాను దవాః వై రాక, వేణుభంః భవాః = 
by 

వైణవాః, వైణవశ్చ తే రవాశ్చ వై ణరవాః, వై ణరవాశ్చే తే స్యరాళ్చ 

= = వై ణవస్వరాః, వె వైణరవాశ్చ వె వైణవస్వరాళ్చ మై వైణరవ వె అ 

వస్యరాః, తె ః=వై ణఅణఇరవవె వైణవస్వరై కిం 

శ వవనీవీకాలినాం- పికాశ్న అలయశ్చ = పికాలయః, ఉపవన్యాం 

''పకాలయః ౨ ఉపవనీపికా కాలయః, లేషాం=ాఉప వనీపికాలినామ్. 

కన గణా లితోల హః య కజ్బు. కానాం అలయః = కజ్బ_ ణాలయః, 

కజ్క-ణాలీనాం. 
' 

కలహాః=క జ్య ణాలి | కలహాః, తె రెందు నాలకంహై.. 

నురతవావీతం-.సురతే, 'కూబితం= సురతకూజితమ్. 

భావము: 

. ఆ సౌధమందు నొకవై పు . వీణాధ్వనులు, మణియుక వైపు మురశీనాద 

ములు ' చెలరేగియన్నవి. అక్టే 'యుద్యానవనమందలి కోయిలలయొక్కయు, 

తుమ్మెదల యొక్కయు, హుంకారములు నతిశయించి యున్నవి. ఇంక నొక 

వెపు. “నాటక తెల యొక ,. హ స్తమందలి కజ్కణముల కలక లధ్వనులు 

వ్యాపించి. యున్నవి. ఈ ధ్వనుల మధ్య నలదమయంతుల సుక తములోని 

మణితధ్వనులు వినబడక యణగిపోయినవై, .వారి రహస్య భాషణములను 

బయటకు . వినబడనీ యక చేసినవి. ॥17॥ 

రో, సీత్క్రుతా న్యశ్ళణుతాం ఏశ జ్య-యో 

ర్య(త్చ తిష్టితర తిస్మరార్పయోః, 

. జాలక రసవరాన్నరేఒపి తౌ FE 

త్యాజితై ః కపటకుడ్యతాం నిశి, (అధిక పాఠము) 
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య (త్స త్వితరతిన్యరొర్భో యోః- యస్మిన్ (పతిష్టితౌ జ = య్యత్పతిష్టితా, 

రతిశ్చ స్మరళ్చ = రకతిస్మరౌ, యతృ్సతిష్షితౌ చ రతిస్మరౌ చ= 

యి[త్సతిష్టిత రతిస్మరౌ, య త్సతిష్టిత రతిస్మరయోః ఆర్చే = 

“య్యత్చళతివ్షిత రతిస్మరార్వే,. తయోః==-య।|త్సతిష్షితరతిస్మ రార్చయోః, 

- ఆవవరొ ప్లే _ 'ఆపవరస్య అ నరం = అపవరాన్తరం, తస్మిన్ = 

.అపవరా నే, | 

వొవథవశ్య తాం = కషటకృతం కుడ్యం ==క పటకుడ్యం, కపటకుడ్యస్య 

: భావః=-కపటకుడ్యతా, తాండాకపటకుడ్యతాం. 

భోవము :'' 

“ఆ మెడయెొ క్క. గర్భగృహమందు ఒక గడిలో రతిమన్మధుల (పతిమలు 

ఉంచబడి యున్న వి, మటియొక గడిలో భై మీనలులు నివసించుచున్నారు. 

ఆ గోడయందు గవాక్షములున్నను, గోడలు వెండి, రత్నములు మున్నగువాన్కే 

నిర్మింపబడియుండుటవలన పగలు సూర్య పకాశములు వాని పెబడినందువలన 

వాన్ని కాంతీ విరజిమ్ముటచే నాగవాక్షములకుండి వచ్చెడి వెలుగులు, ఆ గోడల 
కాంతులతో కలిసిపోవుటవలన, గవాక్షములు (ప్రత్యేకముగా కానబడుటలేదు. 

ఆందువలన గదిలో” నున్నవారికి చుట్టును గోడలే యుండినట్లు కానబడుచుండినవి 

ఒక గదిలో రతిమన్మథుల వ[గహములకు పురోహితుడు మం[తములచే, (పాణ 

ప్రతివృన్ను చేయుటవలన అవి చైతన్యవంతములై . యాగదికి నలు[ పక్కల 

గవాక్షములు కానరానందువలన వారు సురత | క్రీడ చేయ. దొడగిరి. ఆ (కీడా 

కాలమున నఖక్షత, దంతక్షత ములవలనిబాధను సూచించునట్టి సీత్కారధ్వనులు 

గవోక్షములనుండి వెల నడుచుండగా వానిని దమయంతీనలులు వినిరి. ఇది పగలు 

జరిగినది, కాని రాత్రియందు వెండి మణులు (పకాశింపవు కాన గవాక్షములు 

గోడలలో కలిసిపోక భిన్నముగా పకాశించుచుండును. రతిమన్మ థులవిగవాముల 

యందు మం[తములచే (పాణ్మపతిష్ట గావింపగా నవి చేతనములై నవని చెప్పుట 

వలన మంతగ్యపభావము కూడ నిట సూచితము. కృ తిమపు గోడ లనగా 

'బియ్యపుపిండి నుడికించి దానిగంజితో పూయబడిన బొమ్మలగుడ్డలతో నేర్పరుప. 
బడిన తెజలు. పగలు ఎండవేడిమిని చొజనీయక గవాక్షములయందు బొమ్మలు 

వేయబడిన గుడ్డలు కట్టబడుచుండును.. రా తియందు గాలీవచ్చుటక్రై ఆవి తొలి 

గింపబడుచుండును, . . 
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ఉద్ది ౧లర సై తనారణోః - ఉజ్జ్వల ఇతి రసఃడాజిట్ట్వులరసః, రసస్య 

ఒక సారణిః=ఉ జ్ఞ్ఞలర సె సెకసారణి:. 

యత్నుురః_ యెవ పూః=ఊ౭యత్పూః, తస్యాః== యత్స్పురః, 

కోన లీ వికి గీతి యుజ్య్యుతిః వికటా చ సా గితిళ్చవవికటగీతిః, 
కిన్నరీణాం వికటగీతిః == కిన్న రీవికటగితిః, కిన్నరీవికటగీతి రేవ 
రుజ్కతిః = కీన్న రీవిక టగీతియుజ్య తిః, 

భావము : 

ఆ మేడకు ఎదుట కృష్ణ సారమను టింకయొక ,_ కొమ్ములవలె వంపులు 
తిరిగినదై , శృజ్షారరసమును _ప్రవహింపచేయునట్టి చిన్ననడివలె నుండునదియును 
మధురమైనట్టి, యక్షాంగనల గానములకు సంబంధించిన రుజ్కారస్వరము 
నిరంతరము వినబడుచుండినది. ॥18॥ 

ల్లో, భిత్తిచితలిఖితాఖిల కమా 

యత్ర తస్లు రితిహాస సజ్కథాః 

పద్మనందన సుతారిరంసుతా 

౬మందసాహాస హసన్మనోభువః, 19 

ప.వి. భి శివ్మితలిఖికాథిల[కమా:య(తంతస్టు:.ఇతిహాసన జ్క థాః-పద్మనందన 
సుతారిరంసుతా౬ మన్గసాహస హసన్మ నోభువః. 

అర్థము; యత=ఏ మేడయందు, భి త్రిచితలిభితాఖిల[కమాః, భి తీ=-గోడల 
యందలి, చిత =చిత్ర తరువురి రూపమున, లిఖిత =| వాయబడిన, అఆభఖిల= 
సమ స్తములై, కమాః=ాపూర్యకాలమునందును, తర్వాతి కొలమునందు 

జరిగిన సంఘటనలు గలవియు, పద్మనందనసుతారీరంసుతాఒ మంద 
సాహసహసన్మనోభువః, పద్మనందన=-పద్య మునందు జన్మించినట్టి 

(బ్రహ్మకు, సుతా==పు| తికయగు సరస్వతీదేవితో , రిరంసుతా=ా రమింప 
గోడటయను, ఆమన్ద= అధికమైన, సాహస=సాహన కార్యమునకు, 
హసత్=-న నవ్వుచున్న, మనోభువః == మన్మ థుడుగలదియునగు, ఇతిహాస 

సజ్క.థాః==పురాణములలోని సమాచారములు, తస్గుః= ఉండినవి, 
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మోూషించెడి, డిండిమడాడిండిమవాద్యమువలె, ఆయితం = ఆచరించినట్టి, 

గౌతవకల[తగామినః, గౌొతమ=ాగొతమునియుక్క, కల త=భార్య 

యగు నహల్యను, గామినః==పొండినట్టి, దేవభ ర్హుః == ఇం|దునియొక్క, 
పారదారిక విలాససాహసం, పారదారిక ==పర న్రీలను పొందువానియొక్క, 

విలాస = విజృమృణమనెడి, సాహసం == సాహసకార్యము, ఉదటజ్కి.=ా 

గుర్తింపబడినది. |బహ్మ మొదలు పురుగు" వరకును పపంచము 

కామోన్మాదముతో గూడినదను విషయమును జ్ఞ ప్రిపజచుటకును దంపతు 
లకు సంతోషము కలుగుటకును ఈ వృతాంతము గోడలపై చి తింపబడిన 

దని అర్థము. : 

సమాసములు: 

భ్రుష కాజ వయ శీంజీమాయితం - పుష్పాణి కొల్లా; యస్య సః = 

పుష్పకొణ్ణః, పుష్పకాభస్య జయః=పుష్పకాణ్రజయః, పువ్చకాణజయస్య 

డిండిమః .= పుష్పకాభ్ధజయడిండిమః, పుష్పకాణ్ణజయడిండిమ ఇవ 

ఆచరితం=పువ్చకాబ్ధజయడిండిమాయితం. 

' గౌతమళల(ళగామినః.గౌతమస్య కల|తం=గౌతమకల[తం, గౌతమ 

కల|తం గచ్చతీతి=-గౌతమకలతగామీ, తస్య== గొతమకల తగామినః, 

పొరదారిక్బిలానసావానం_ పరదారాన్ గచ్చతీతి = పారదారికః, 

పారదారికస్య విలాస; = పారదారికవిలాసః, పారదారిక విలాస ఏవ 

సాహసం=పారదారికవిలాససాహసం.. =... 
దోవభ థః- దేవానాం భర్తాజ=దేవభర్తా, తస్య=దేవభ రుః. 

భావము : 

ఆ మేడయందలి గోడల ఫై మన్మథుని విజయమునకు డిండిమవాద్య మైనట్టి 
అహల్యాదే వేంద్రుల సంగమసాహసము చి తింపబడినది. | బహ్మాది స్తంఐపర్యంతము 

సకల [పపంచము కామోన్మాదము కల్గినదని సూచించుటకును, దంపతులకు సంతో 

నము కల్లించుటకును అట్టివృత్తాంతము గోడలపై , చి తింపబడినదని ఆశయము, 



భావము : 

కార్తిక శుద్ధపూర్ణిమనాటి రాత్రి శరదృతువగుటవలన వెన్నెల చక్కగా 
గాయును. అట్టి పున్నమకు సమానమైనదియు, ఇందుని భననమగు వై జయంత 
మును మించుటచే నేర్పడిన య్మాపసిద్ధమెన కీర్తి, పెకెగురుచున్న పావురముల 
నెపమువలన లోకమును శ భపజచుచుండెను. మేడపై నెగురుచున్న పావురములు 

వాస్తవముగా పారావతములు గావు. మజేమనగా ఈ భవనమునకు సంబంధించిన, 

శరదృతువు నందలి వెన్నెలవంటి కీర్తి యని ఆశయము. 

శో, గారథాను గురుగహినీ స్మరో 

ద్భూతభావ మితివృ త్త మా శితా, 

రేజిరే యదజిరేఒభినీతిభి 
ర్నాటికా భరతభారతీసుధా ౪. 22 

ప వి. గౌరభానుగురుగేహినీస్మ రో ద్భూత భావమ్ -ఇతివృ త్రమ్-ఆశితాః- రేజిరే. 

యదజిరే_ అభినీతీభిః_ నాటికా-భర త భారతీసుధాః. 

ఆర్థము : యదజిరే! యత్ = ఏ మేడయొక ఆజిరే ముంగిలి, గౌదభాను 

గుర్తు గేహనీ స్మరోద్భూత భావము, గౌరభాన మాతెల్లని కీరణమ లుగల 

చందునియిుక్క, గురుగేహిసి = గురువగు బృహస్పతి భార్యయందు, 

స్మర==కామముచే, ఉద్భూతఏర్పడిన, భావం=ాప్యాపారమనెడి, 
ఇతివృ త్రం=వర్ణింపదగిన విషయమును, ఆ|శ4తాః=౪|శయించినట్టి, 

భరత భారతీ సుధాః, భకత భారతీ =నాట్య శా స్రముయొక్క_, సుధాః = 

సారాంశథశమ లైన, (అమృతము వంటి నాలుగంకములు కల్లిన నాటికలు,) 

అభినీతిభిః == అభినయములచే, రేజిరే== పకాశించినవి, 

గౌరశానునుదగేనానీ నరో డ్యూత ఖావం-గౌరాః భానవః యస్య సః= 

గౌరభానుః, గౌరభానో గురుః = గోరభానుగురుః, గౌరభానుగురోః 
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గేహినీ == గౌరభానుగురుగేహినీ, స్మరేణ ఉద్భ్ఫూతః== స్మరోద్భూతః, 

స్మరోద్భూత శ్చాసౌ భావశ్చ = స్మరోద్భూతభావః, గౌరభాను 

గురుగేహిన్యాః స్మరో ద్భూతభావః=ాగౌరభానుగురుగేహినీ స్మరోద్భూత 

భావః, తం = గౌరభానుగురుగేహినీస్మరోద్భూత భావమ్. 

యదోవిరే _ యస్య అజిరంజచాయదజిరం, తస్మిన్ =-యదజిరే, 

భరతఖారతీనుదా - భరతస్య భారతీ = భర తభారతీ, భరతభారత్యాః 

సుధా=-భరతభారతీసుధా, 

భావము ; 

ఆ మేడముంగిట చం దునికి గురుభార్యయగు తారయందు సంభవించిన 

కామముచే నేర్చడిన వ్యాపారమునే | పతిపాద్యముగా కల్గిన యనగా నట్టివిషయ 
మును వర్ణించెడి భరతనాట్యశా స్రము నకు సారభూతములై. న అమృతతుల్యము 

లగు చతురజ్కెనాటిక లభినయములచే శోభించినవి. అనగా చం[దునకు గురు 
భార్యయందు కల్గిన కామా వేశమును వర్ణించెడి నాటికలు ఆ భవనముయొక్క- 

ముంగిట కానబడుచుండినవని ఆశయము, 

శో శమ్బుదారువనసమ్ముజి క్రియా సె 

మాధవ[వజవధూవిలాసయో:ః 

గుమ్బితై రుశనసా సుభాషిత్రై 

ర్యస్య హాటకవిట జ మజ్కాత మ్. 29 

ప. వి. శమ్బుదారువనసమ్బుజి _కియామాధవ(వజవహావిలాసయో:, గుమ్బితై 8 = 

ఉశనసా. _సుభాషితై :- -యస్య._హా ఓక విటజ్బ మ-_ అజ్కా-తమ్. 

అర్థము: యస్య = ఏమేడయొక్క-, కోటకవిటజ్క_ం, హాటక =సువర్ణమయ మైన, 

విటజ్య_౦=పావురాయిగూడు, శమ్భదారువనసమ్భుజ[ కియా మాధవ 

వ|జవధూవిలాసయోః, శమ్ము =ాశివునియొక ,., దారువన=ాదేవదారు 

వనమందలి, సమ్బుజ, కి కియా=- పార్యతితో వేయిదివః ప్రవర్గములు గావించిన 

సంభోగ కేళి, మాధప= (శ్రికృష్ణునియొక్క, వ(జవధూవ=గోపికలతో , 
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విలాసయోః == విహారముల విషయమున, ఉశనసా = శు కునిచే, 

గుమ్భితై *ః == రచియింపబడిన, సుభాషిత $:22=సూ కులతో, అజి తం == 

చిత్రింపబడినది. 

కమ్బు దాదవన నమ్ము జి క్రీయా మాధవ (వజవభాబిలానయా౭- దారోః 

వనం =దారువనం దారువనేసమ్మ్భుజిః = దారువనస మ్భుజ్యిదారువనస మ్యుజి 

రేవ [కీయా= =దారువన నసమ్మ్భుజి కియా, శమ్ఫోః దారువనసమ్మ్భుబ్మి కియా = 

శమ్భుదారువనసమ్మ్భుజి కియా, వజ స్యవధ్వః =_వజవధ్వః,వజవధూనాం 

_విలాసః =|వజవధూవిలాసః, మాధవస్య్మవజవధూవిలాసః = మాధ్యవజ 

వధూ. విలాసః, శమ్ఫుదారువన సమ్భుజ్మికియా చ మాధవ (వజవధూ 

విలాసశ్చ =ళశమ్భుదారు వనసమ్మ్భుజ్మికియా మాధవ వజవధూవిలాసొ, 

తయోః=ాశమ్ముదారు వనసమ్బ్భుజి కియా మాధవ్యవజవధూ విలాసయోః. 

హోవుళ్బిటదడ గుం _ హాటకమయం చ విటజ్కం చ= హాటక విటజ్కం. 

భావము: 

ఆ మేడలో పావురాళ్ళు నివసించుటకు నిర్మింపబడిన బంగారు గూడుల 

వరుసల పె, దేవదారువనమున ందు వేయిదివ్యవర్షములు శివపార్వతులు సంభోగ 
కేశిని గూర్చిన విలాసమును, _శకృష్ణుని గో పికావిహారములనుగూర్చి నవియునగు 

విషయములయందు కకాచార్యులచే రచియింపబడిన శివకృష్ణుల మహీమల 

వర్ణనలు చితింప పబడీనవి. ॥88 ॥ 

శో అహ్ని భానుభువి దాశదారికాం 

యచ్చరః పరిచర_న్ల ముజ్జిగొ, 
కాల దేశవిషయాసహస్మరా 

దుత్సుకం శుకపితామహాం శుక 8. 24 

న్ ప. వ. అహ్నీ - భానుభువి _ దాసదారికాం - యచ్చరః-పరిచర న్తమ్- ఉజ్జగా, 

కాలదెశవిషయాసహస్మరాత్ _ ఉత్సుకం - శుకపితామహం, - శకః, 
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ఆర్థము:- యచ్చరః= ఏ మేడయందు సంచరించెడి, శకః == చిలుక, కాలదేశ, 

విషయాసహస్మరాత్, కాల=రాతిమున్నగు కాలము, దేశ =నిర్జనమైన 

దేశము, విషయ=భోగింప(దగిన స్త్రీయొక్క అవస్థ మున్నగునవి యను, 

వానిని, ఆసహ = సహింపలేని యనగా యోగ్యాఒయోగ్యవిచారము. 

చేయటలోని, ఆలస్యమును సపింపజాలని, స్మరాత్ వామన్మథునివలన , 

ఉత్సుకం == కోరిక( దీర్చుకొనుటకై యుద్యమించిన, (కావుననే, 
అహ్ని =-పగటివేళ, భానుభువి=సూర్వ్యుని పుతికయగు యమునయందు 

అనగా దానియందలి దీవియందు, దాశదారికాం = బె స్తకులమునకు 

చెందిన కన్యను అనగా సత్యవతిని, పరిచర న్రం=ాసేవించుచున్న అనగా 
రమింపచేయుచున్న, శుక పితామహం=౫ాశుకునితాత యు వ్యాసున్రితం|డియు 

నైన, పరాశరమహర్షినిగూర్చి, ఉజ్జగౌవ= గానముచేయుచుండినది, పరా 

శరమహర్షికి బెస్తజాతికిచెందిన సత్యవతితోటి సమాగమమును(గూర్చి 

పుఠకాణాదులయందు చెప్పబడినవిషయమును పలుమాజులు బిగ్గఅగా 

పాడుచుండెనని యర్థము. 

ఖాయఖుబి _ భానోః భవతీతి==భానుభూః, తస్యాం భానుభువి. 

దాళదొరిరొం = దాశస్య దారికా==-దాశదారికా, తాం=దాశ దారికాం. 

యచ్చరః _ యస్మిన్ చరతీతి== యచ్చరః. 

కాలదోళవివయానవొన్యు రాత్ - కాలళ్ళ దేశశ్చ విషయశ్చవాకాలదేశ 

విషయాః, కాలదేశవిషయాణాం ఆసహః=కాలదేశవిషయానహః, కాల 

. దేశవిషయాసహ శ్నాసౌ స్మర శ్చ = కాలదేశవిషయాసహస్మరః, 

తస్మాత్ == కాలదేశ విషయాసహస్మరాత్. 

జుకొవీతాయువనొం _ పితుః పితా = పితామహః, శుక స్య పితామహః: 

శుక పితామహః, తం శుకపితామహం. 

81) 
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భావము : 

ఆ మేడయందు సంచరించెడి చిలుక యొకటి, రాత్రి మున్నగుకాలమును 

గూర్చికాని, నిర్జన పదేశమునుగూర్చికాని, స్ర్రీయొక్క_ అర్హతనుగూర్చి కాని 
విచారించుటకును తడవొసంగుటకు నోపికలేని మన్మథునివలని యు|దేక ముచే 
బెస్తలరాజుకూతు రగు సత్యవతితో రమించుచున్న శుకమహర్షితాతయగు పరాశర 
మహర్షినిగూర్చి గానము చేయుచుండెను. ఈ విషయము లన్నియు పురాణ్యపసి 
ద్ధవజలు. ॥24॥ 

ఖో, నీత మేవ కరలభ్యపారతా 

మృప్రతీర్య మునయ _స్తపోర్ష వమ్, 
అప్సర: కుచఘటావలమ్బనాత్ 

స్థాయినః క్వచన యత్ర చితగాః. బ్ 

ప. వి. నీతం-ఏవ-క రలభ్యపారతామ్-ఆ|పతీర్య- మునయః -త పోర్డ వమ్-అప్పరః 
కుచఘటావలమృనాత్_స్థాయినః-క్య-చన-య|త-చితగాః. 

అర్థము:- యత=ఏ మేడయందు, క్యచనడాఒక (పదెశమునందు, కరలభ్య 

పారతాం, కర=ైాచేతులతో, లభ్య == పొందదగిన, పారతాం=కడపటి 

యవధి, (శ్మీఘముననె) పొందబోవు ఫలము, నీత మేవ =పొందింపబడిన 

"దే యెనది, తపోర్టవం=తపస్సు అనెడి సాగరమును, అ్మపతీర్య=దాటక 

ఆనగా తపస్సునుండి విరమించి, అప్బరఃకుచఘటావలమృనాడ్, 

అప్బరః = అప్పరలయొక్క, కుచఘట=ా స్తనము లనెడి కుండలను, 

అవలమృనాత్ =ఆ| శయించుటవలన, స్థాయినః=ానిలచినవారై న విశ్వా 

మ్మితుడు మున్నగు మహర్షులు, చ్మితగాః =చిితములను పొందియుండిరి. 

తరలభ్యంవొరతాం - కరేణ లభ్యం = కరలభ్యం, కరలభ్యం పారం 

యస్మిన్ తత్ == కర లభ్యపారం, కరలభ్యపార స్య భావః =కరలభ్య 

పారతా, తాం కరలభ్యపారతాం. 
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అ (వలీ రో - పక ర్షణ తీర్య=ా|పతీర్య, న (పతీర్య==-అపతీర్య. 

తపోర్లవం- తప ఏవ అర్హవః=ాతపోర్లవః, తం=ాత సోర వం. 

అవ్ఫ్రరోః వచథుటానలమ్చనాత్ - అప్నరాణాం కుచే=-అప్సరః కుచే, 

అప్పరఃకుచయోః అవలమృనం == అప్పరఃకుచావలమృనం, తస్మాత్ = 

అప్పర్యకుచావలమృ్బనాత్ . 

సాయి నః తిషనీతి=ాసాయినః 
థి © శి థి 

చితగాః- చిితం గచ్చ స్తీతి=చితగాః. 

భావము : 

ఆ మేడయందు ఒక (ప్రదేశమున చేతులకే యందెడి ఫలము శీ ఘముగనే 
ఫొందింపబడినది. విశ్వామితాదులు కొన్నివేల సంవత్సరములును, తపస్సు అనెడి 

సాగరమును దాటియే యనగా త్మీవతపము నాచరించియే పొందవలయునుగాని, 

వాఠట్లు తపస్సాగరమును దాటకమునుపే మేనకాద్యపృరసల _స్పనములనెడి 
కుండలను బట్టుకొని యా సము[దమున మునుగక కొంతకాలము నిలచి తపస్సు 

నుండి వి శాంతిని గ కొనిరి, అట్టి విళ్వామి తాదులందజు ఆ చితములయందు 

గానబడు చుండిరి. అనగా తీ వతపముచే ఇం౨|దపదవిని అందగోరిన విశ్వామిత్రా 
దుల తపమునకు ఇం దుడు మేనక మున్నగు నచ్చరలచే భంగము కల్పింపగా, 

వానిచేతనే తపఃఫలములగు ఆఅప్పరః సంథభోగముల బొంది తపః సముదమున 

వారి కుంభములచే విశ్రాంతి నొందిరని భావము. 

లా. స్వామినా చ వహతా చ తం మయా 

స స్మర: సురత వర్ణనా జిత 8, 

యోజఒయ మీద్భగితి నృత్య తే స్మ యత్ 

కెకినా ముర జనిస్స్వనై ర్లనై. 8. ( అధికపాఠము) 

ప.వి. స్వామినా-చ -వహతా-చ- తం-మయా-సః-స్మరః _సురతవర్ణనాత్ - జితః- 

యః- ఆయమ్- ఈద్భక్ -ఇ ఇతి-న్న త్య లే- స్మ-యత్. 'కేకినా- మురజనిస్వనై 8 

ఘనె 9. 
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అర్థము ; యత్ = ఏ మేడకు సంబంధించిన, కేకినా ౫ ఆట కుపయోగించెడి 

నెమలి యను కారణముచే, ఘనై_*౩=ఘనములై న, స్వనై ః =మృదజ్ఞము 

లచే, (మజియు) మృదజధ్యనులనెడి మేఘనాదములచే, నృత్యతే స్మ 

ఇతి కిం?=నాట్యమాడబడుచుండెనా ఏమి?, యోఒయం=| బహ్మాదులను 

సెతము వశీకరించుకొను గొప్ప [ప్రభావము కల్గిన, ఈదృ్చక్ ఇటు 

వంటి, స్మరః==మన్మథుడు, స్వామినా =కుమారస్వామిచేతను, | పభువు 
చేతను, తం=ఆ కుమారస్వామిని, వవాతా = వీపుపై మోయునట్టి, 
మయా=నెమలియైన నాచేతను, సురతవర్జనాత్ ==సురతమును వర్ణించుట 
వలన, జితః=జయింపబడెను, కుమారస్వామి నైన్షిక[బహ్మచారి యగుట 

వలనను నెమళ్ళు వర్షబుతువునందు కామము నొందుటవలన వాని 

కన్నులయంచులయందలి రం|ధములనుండి వెల్వడు నట్టి కన్నీటి బొట్టు 

లను నాడనెవళ్ళు తమనోట బెట్టుకొనుటచే గర్భము కల్గుటవలన, స్రీ 

పరుష లిజ్జఘర్షణరూపమగు సురతము లేదు గాన మన్మధుడు జయింప 

బడెనని చెప్పబడెను. నెమళ్ళు మృదజధ్యనులను మేఘగర్ణనమని (భాంతి 

చెంది నృత్యము చేయట ప్రసిద్ధము. 

నురళతర్జనాజ్ సుర తస్య వర్ణనం = సురతవర్ణనం, తస్మాత్ = 

సురతవర్ణనాత్. 

మరజసొన్న నై 8 -మురజస్య నిఃస్వనాః = మురజనిఃస్వనాః, తః = 

మురజనిఃస్వనై =. 

భావము ; 

ఆ మేడయందు నెమలి యున్నది. అది క్రీడార్థ ముపయోగపడుట 

వలన, |కీశామయూరమై యా భవనమున కుపయు క మగుచున్నది. ఆ భవన 
మందు మృదంగములను వాయించు నప్పుడు, ఆ మృదజ్ఞధ్వనిని మేఘ గర్హన 

మని (భాంతి చెంది యా నెమలి నృత్యము చేయుచున్నదా యని భావింపదగినది. 

[(బహ్మాదులను సైతము వశీకరించుకొనెడి మహా పభావము కల్గిన మన్మథుడు 
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కుమారస్వామి చేతను, (నెమలియన నాయొక్క పభువుచేతను) ఆ కుమార 

స్వామిని వీపుచే మోయునట్టి నెమలియగు నాచేతను జయింపబఐడీనాడు. ఏల 

యనగా కుమారస్వామి నై ష్థిక బహ్మచారి యగుటవలన నాతడు సురత 

మెజుంగడు. నెమళ్ళకు వర్ష ర్తువునందు కామము కల్లును. ఆప్పుడు ఆ మొగ 

నెమళ్ళు కన్నుల కొసలోని రం[ధముల నుండి కన్నీళ్ళ రూపమున నుండెకి 
శుక్ర మును నాడనెమళ్ళు [తాగుటవలన వానికి గర్భము కలుగుచున్నది. కాని 

గ్రీపురుషలిజసంపర్కరూపమగు సుఠతము లేదు. అందువలననే మన్మథుడు 

నై ష్టిక|[బహ్మచారి. యగుటవలన సురతము లేని కుమారస్వామిచేతను మగ 
నెమలియొక్క- య|శువిందువు లనెడి కకముచేతనే యాడనెమళి గర్భమును 

ధరించుటచే వీనికిని సురతసంబంధము లేనందువలనను, సురతసంబంధ 

మున్న పడే పరాాకమము చూపెడి మన్మథుడు నెమళ్ళచేతను జయింపబడెనని 

యాశయము. 

శో, యత్ర వీక్య నలభీమసమృవే 
ముహ్యతో రతిరతీశయో రపి, 

స్పరయేవ జయతో ర్భయాయ శే 
కామకామర మణీబభూవతుః. 28 

ప, వి. యత-వీక్య-నలభీమసమృవే = ముహ్యాతో 8. రతిరతీశయో: = అసి - 

స్పర్ధయా -ఇవ-జయతోః -జయాయ-లే-కా మకామరమణీటభూవ తుః. 

అర్థము: య్యత==ఏ మేడయందు, నలభీమసమృవే, నల==నలమహోరాజును, 
భీమసమృవే == భీమరాజపు తికయగు దమయంతిని, వీక్ష్య=ాచూచి, 
ముహ్యతోః=మోహాము చెందుచున్న, అనగా వారి సౌందర్యమును చూచి 
యాళ్చర్యపడుచున్న (కావుననే), స్పర్ధయేవ=సాదృశ్యము చేతనో 

యనునట్లు, జయతోః=తమ్ము తిరస్కరించుచున్న, రతీరతీశయోః అపి, 

రతి = రతీదేవియ, రతీశయోః అపి = రతికి పతియగు మన్మథుడు 
మున్నగు వారిని, జయాయ = జయించుట కై , తే=ఆ నలదమయంతులు 

కామకామర మణీ బభూవతుః, కామ==మన్మథుడును, కామరమణీ= 
మన్మథుని | పియురాళగు ధతీదేవియ, బభూవతుః=-అయిరి, 
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నలభీమనవమ్యువే - భీమాత్ సమృవః యస్యా స్సా = ఖీమసమృవా, 

నలశ్చ భీమసమృవా చ= నలభీమసమృవే, తేజ నలభీమసమృ వే. 

రతిరతీళయో:_ రతేః ఈళః=ారతీళః, రతిశ్చ రతీశశ్చవరతిరతీశౌ, 

తయోః=రతిరతీశయోః. 

కామకామురమజోబభూవళుః - కామస్య రమణీ=కామరమణీ, కామశ్చ 

కొమరమణీ చ=ాకా మకామరమణౌార, కామకామరవ ణ్యా బభూవతుః = 

కామకామరమణీబభూవతుః. 

భావము : 

ఆ భవనమండల్ నలండమయంతులను చూచి రతిమన్మథులు సైతము 

మోహము చెందుచున్నారు. అనగా వారి సౌందర్యమున కాశ్చుర్యము చెందు 

చున్నారు. ఆ రతిమన్మథులు . తమ: రూపముతో నలదమయంతులకు సామ్య 

యుండుటవలన వారి నిజువురిని ' జయింపగోరి యుండిరి. అందువలన నారతీ 

మన్మథులను జయించుటకై వారిరువుజును [క్రమముగా మన్మథమన్మథులుగను, 
రతీరతులుగను నైరి. అనగా సౌందర్యమున, వారిని మించి యుండీరని 

అర్థము, 189611. . 

FAO తత్ర సొధనురభూధరే తయో 

రావిరాసు రథ కామకేలయః, 

'". యే మహాకవిఖి ర ప్యవీక్షితాః 

.._ పాంకలాభి రపి యే న శికితాః. 27 

ప. వి, తత -సౌధసురభూఢరే.త యోః - ఆవిరాసు _ అథ-కామకేలయః- యో. 

మహాక విభిః_ అపి -అవీక్షి తాః -పాంశులాభిః -అపి-యే-న-శిక్షీ తాః. 

అర్ధము : త తాళ, సౌధసురభూధరే, సౌధ = మేడ యనెడి, సురభూధరే = 

మేరుపర్వతమునందు,త యో: = ఆ నలదమయం తులయొక్క_, కామ కేలయః 



అష్టాదళ సర్గ 487 

==మన్మథ క్రీడలు, అథ == ఆరంభముగగాని, సమ్మగముగగాని, ఆవి 
రాసుః = ఆవిర్భవించినవి, అనగా విహారమునకు పారంభమో, 

లేదా సమ|గ[పవృ త్తియో యేర్పడినదని యర్థము. యే = ఏ మన్మథ 
.. శేలులు, మహాకవిభిః = వాత్స్యాయనుడు మున్నగు కా స్ర్రజ్ఞుల చే, 

అవీకి తాః == చూడబడనివిగను, యనగా వర్ణింపసాధ్యముకానివిగను, 

తథా=ాఆదీ, పాంశులాభిః ౫ా వ్యభిచారిణుల చేతను, న కిక్షీతాః= 

అభ్యసింపబడనివిగ నుండినవి. అనగా వారియవుజి కామక్రీడ లపూర్వ 
ములని తెలియుచున్నవి. 

నొధనురతాభరే _ సురాణాం భూధరః = సురభూధరః, సౌధ ఏవ 

సురభూధరః, తస్మిన్ =-సౌధసురభూధరే. 

కొనుకోలయః _ కామస్య కేలంయః=ాకామకేలయః. 

'మహోకబిఖీః _ మహా న్తశ్చ తే కవయః=ామహాకవయః. 
అబీశ్షీతౌొః = న వీక్నితాఃజాతవీకీతాః. 

భావము : 

ఆభవన మనెడి మేరుపర్యతమునందు దమయ స్తీనలులయొక మన్మథ 

[క్రీడలు కొలదిగనో, సమ(గముగనో, అవిర్భవించినవి. ఆక్రీడలను మహా 
కవులుకూడ నెన్నటికిని చూచియుండరు. పలురకములగు విలాసములతో పురుషు 
లను! దృ ప్రిపజచునట్టి వ్యభిచారిణులగు శ్రీలచేతను అభ్యసింపబడలేదు. అనగా 
నా|క్రీడలు అపూర్వములై నవని యాశయము. ॥27॥ 

శో, పౌరుషం దధతి యోషితా నలే 

స్వామిని (శ్రితతదీయభావయా, 
యూని శై శవ మతీర్ణయా కియ 

తాపి భై మిసుతయా న సాధ్వసమ్. 28 

ప. వి, పొరుషం-దధతి-యోషితా-నలే-స్వామిని =. [శితతదీయభావయా-యూని- 

క్రైళ వమ్-అతీర్ణయా-కియక్ = పాపి-ఖై మిసుతయా-=న -సాధ్యసమ్, 
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డును నగు యజమానునుండి భయమును, బాల్యదశను, సేవకత్యమును 
పొందిన వ్యక్తి యెట్లు మిక్కుటయగు భయమును బొందునో, అటి దమయంతి 
నలునితో |పథమసంభోగమందు న్రీత్వాదిగుణములు కల్గియున్నందువలన భయ 
పడినది. ॥23॥ 

శో దూత్యసజతిగతం యదాత్మనా 
sa) “ 

పాగశిశ్రియ దియం (పియా గిరః, 
తం విచిన్హ్య వినయవ్యయం (చాయా 

న స్మ వేద కరవాణి కీదృశమ్. 29 

ప. వి. దూత్యసజ్ఞతిగ తం- యత్-ఆత్మనా- పాక్ -అశి శియత్ -ఇయం- [పియా 

గిర౩ః-తం-విచి న్య్య-వినయ వ్యయం-| హియా-న -స్మ- వేద-క రవాజి -కీదృ 

శమ్, - 

ఆర్థము:- ఇయం== ఈ దమయంతి, పాక్ = స్వయంవరమునకంటే ముందు, 

దూత్యసజ్లతిగ తం; దూత్య = ఇం|దునకు దూత్యము గావించునపుడు, 

సజ్జతి = సమాగమమును, గతం = పొందిన, [పియం = నలుని, 

ఆత్మనా==స్యయముగా, గిరః == తొమ్మిదిసర్లలలో చెప్పబడిన మాటలను 

ననగా హృదయమం దుంచుకొనబడిన ( పేమతో (గూడిన మాటలను, 

ఆశి శియత్ == వినిపించుచుచుండెను. ఇతి యత్ ==అనున దేది.కలదో, 

తం=ా=ఆ, వినయవ్యయం= వినయరాహిత్యమును, అనగా గడుసుదన 

మును, విచిన్య=-ఆ లోచించి, |పియాడాసిగుతో, సా=ఆ దమయంతి, 

కీదృశం=దేనిని, కరవాణి == చేయవలయునో, న వేద స్మ == తెలియక 
యుండెను. సంకోచమును వదలి యా విధముగా తాను వరించిన విష 

యమును దమయంతి స్మరించి సిగ్గు చెందినదై , యేమి చేయవలయునో 
తలియకయుండినది. 

దూత్యూన స్లతీగతో 0- దూతస్య కర్మ=-దూత్యం, దూత్యే సజ్లతిః = 

దూత్యసజ్ఞతిః, దూత్యసజ్గతిం గతః = దూత్యసజ్జతిగతః, తం = 

దూత్యసబజ్గతిగతం, 
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విశయవ్యుయం = వినయస్య వ్యయః=వినయవ్యయః, త్రం= వినయ 

వ్యయం. 

భావము : 

ఆ దమయంతి స్యయంవరమునకు పూర్వము, ఇం[దునకు దూత్యమును 

నిర్వహించు సమయమున సమాగమము పొందిన [పియుడగు నలుని తొమ్మిది 

సర్గలలో చెప్పబడిన | పేమమధురములగు మాటలను వినిపించెను. పిదప 

నావిధముగా గడుసుతనమును వహించి వర్తించిన తన విషయమును స్మరించు 

కొనినదై సిగ్గుపడి ఏమి చేయునది తెలియక ఆ దమయంతి యుండినది. [29 

శ్లో యదత్తయా సదసి నై షధః స్వయం 

ప్రాగషృతః సపది వీతలజ్జయా, 

తం నిజం మనసి కృత్య చాపలం 

సా శశాక న విలోకితుం నలమ్. . 80 

ప.వి. యత్-తయా-సదసి-నై షధః- స్వయం- [పాగ్వూతః-సపది-వీతలజ్జయా - 
తం-నిజం-మనసికృత్య _-చాపలం-సౌ-శశాక _న_విలోకితుం_నలం. 

అర్థము i కిష్బా =-మజీయు, పొక్==పూర్యము, అనగా స్యయంవర కాల 

మందు, సదసి =-స్యయంవర సభయందు, సపది = వెంటనే, వీతలజ్ఞయా, 

పీత్ర=తొలగిపోయిన, లజ్జయా=ాసిగ్గు కల్గిన తనచే, నై షధః= నలుడు, 

స్యయం=-స్యయముగా, ననగా నలుడు కోరకపోయినను, వృతః= 

భర్తగా వరింపబడెను, ఇతి యత్=ాఅనున దేది కలదో, తత్ ==అట్టు 

స్వయముగా వరించుట యను, నిజం=ాతనదై న, చాపలం=ాచంచల. 

స్యభావమును, మనసి కృత్య==- మనస్సునం దుంచుకొని, సా=ఆ దమ 

యంతి, నలం=నలుని, విలోకితుం=చూచుటకును, న శళాక =ళక్తురాలు 

కాలేదు, 
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వీతలజ్జయా- సీతా లజ్జా యస్యా స్సా = చై వీతలజ్ఞా, తయా = = వీత 

లజయా. 
జ 

మననికృత్యు మనసి కృత్వా=ామనసి కృత్య. 

చావలం-చపలస్య క ర్మ = చాపలం. 

భావము : 

మజీయు నా దమయంతి పూర్వము స్వయంవరసభ యందు ముందు 

వెనక లాలోచింపక సిగ్గు వీడినదై నలుడు తన్ను కోరకపోయినను ఆతనిని 
తనకు భర్తగా వరించినది. అలై గడుసుతనమును మనస్సునం దుంచు 
కొనినదై సిగ్గుపడి నలుని చూచుటకు శ క్తురాలు కాలేదు. 180n 

లో ఆసనే మణిమరీచిమాంసలే 

యాం దిశం స పరిరభ్య తస్థివాన్ . 

తా మసూయితవతీవ మానినీ 

న వ్యలోకయ దియం మనాగపి. 81 

ప. వి. ఆసనే_మణిమరీచిమాంసలే_యాం-దిశం = సః = పరిరభ్య ఎ  తస్టివాన్- 

తామ్-అసూయిత వతీ _ ఇవ- మాని సీం నం -వ్యలోకయత్ య ఇయం-మనాక్- 

అపి. 

అర్థము : సః == ఆనలుడు, మణిమరీచిమాంసలే, మణిమరీచి == రత్నకిరణ 
_-ములతో, మాంసలే==దట్టమై |పకాశించునట్టి, ఆసనే=-రత్నపీఠమందు, 

యాం= వి, దిశథం=దికు,_ను, పరిరభ్య=-ఆ| శయించి, తస్థివాన్ = 

కూర్చుండెనో, అనగా నేదిక్కున కెదురుగా కూర్చుండెనో యని 

అర్ధము, మానిసీ== మానవతి యగు, ఇయం= ఈదమయంతి, తాంzా 

పీయునిచే గౌగిలింపబడిన అనగా ఆ((్రయించబడిన యాదిక్కును , 

అసూయితవతీ వాఓర్యలేమి తనమును ఫొందినదో యనునట్టు, 'మనాగపి 
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మై కొంచెమైనను, న వ్యలోకయత్ = చూడలేదు, ఇక నలునివంక 

చూడలేదని చెప్పనేల? 

యజణీమరీబిళాంనలే _ మణీనాం మరీచయః == మణిమరీచయః, మణీ 

మరీచిభిః మాంసలం = మణిమరీచిమాంసలం, తస్మిన్ =-మణిమరీచి 

మాంసలే. 

భావము : 

ఆ నలమహారాజు రత్నకిరణములతో నిండిన రత్నపీఠమున ఏ దిశను 

గౌగిలించుకొని యనగా నాశ్రయించి కూర్చుండెనో, యా దిశపై యసూయ 

వహించెనో యనునట్టు మానవతియగు ఆ దమయంతివై పు కొంచెముకూడ' చూడ 

లేదు. ఇక నలుని చూచుటకు [పన క్తి ఎక్కడిది ? అనగా దిశ న్రీకాన దానిని 

నలుడు కౌగిలించుకొనుటవలన సవతిని కౌగిలించుకొనినట్టుగా భావనచేయుట 

వలన దమయంతియందు యసూయ యేర్పడినట్టుగను, 'దానివఅననే నామె 

యా దిశను చూడనట్టును ఇచ్చట భావింపబడినది. ॥81॥ 

శో. హీసరిన్నిజనిమజనోచితం 
౧ జ 

మౌలిదూరనమనం దధానయా, 

ద్వారి చిత్రయువతిశియా తయా 

భరహూతిశత మ్మశుతీకృతమ్, 82 

ప. వి. (హిసర్న్నిజని మజ్జనోచితం- మౌలిదూరనమనం.దధానయా-ద్వ్యారి = చిత 

యువతి[శియా-తయా-భ రృ వహూతిశతం-అ శుతీకృతమ్. 

అర-ము ; (హీసరిన్నిజనిమజనోచితం, (హీసరిత్ = సిగు అనెడి నదియందు, 
9 ఖీ ౧ 

నిజ==తన్ను, నిమజ్జన=-ముంచుటకు, ఉచితం=ాతగిన, మౌలిదూర 

నమనం, మౌలి==తలను, దూర=ామికిలి, నమనం==వంచుటను ' 
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దధానయా = ధరించునట్టి, (కావుననే), ద్వారి = కడపయందు, 

చితయువత్సిశియా, చిత = చిత్తరువునందలి, యువతి = తరుణి 

యొక్క, (శ్రియా =శోభకల్లిన, తయా=ఆ దమయంతిచే, భ-ర్భహూతి 

శతమ్, భ రృ్భ=ాభ రయైన నలునియొక్క-, హూతి =పిలుపులయొక్క_, 

శోతం=వంద, అనగా పలుమాబు పిలుపులు, ఆఅ్మశుతీకృతమ్ వినబడ 

నిదిగా చేయబడినది. వినినను సీగ్గుచే (పత్ఫ్యు తరము నొసంగనందువల 

నను, దగ్గజకు వెళ్ళనందువలనను, వినబడనిదిగ చేసెను. సిగ్గుచే 
(పియున కెట్టి యు త్రరము నీయలేదని యర్థము. 

(సొనరిన్న వనిము జనో బిలం ఎ (హీరేవ సరిత్ = (హీసరిత్, నిజం 

నిమజ్జనం = ని జనిమజ్జనం , (హేసరితి నిజనీమజ్జనం = (హేసరిన్నిజ 

నిమజ్జనం, (హేసరిన్ని జనిమజ్జనస్య ఉచితం = పాసరిన్ని జని మజ్జనో 

చితం,. తత్ = హీసరిన్నిజనిమజ్జనోచితం. 

మొలిదూరొనయనొం. దూరం నయనం=దూరనయనం, మౌలేఃదూర 

నయనం=ామౌరిదూరనయనం, తత్ి=మౌరిదూర నయనం. 

బి(తయునతి[కియా _ చి|తే యువతిః = చి తయువతిః, చితయువతేః 

శ్రీః== చిత యువతి శః, తయా=-చిత యువతి! శ్రియా. 

భ్ _ర్భోసూతికతవ్ = పూతీనాం శతమ్==-హూతిశతమ్, భర్తుః హూతి 

శతమ్ ==ఖభ _రృహూతిశతమ్. 

అ (ులీక్ళతమ్ - అ[పతం శుతం సమ్పద్యమానం కృతం= పతీ 

కృతమ్, న రుతీకృతమ్ దా అ కతీకృతమ్. 

భావము : 

ఆ దమయంతి, సిగ్గనెడి రట తన్ను ముంచదగినట్టు, తన తలను 

మిక్కిలి వంచినదై పడకటింటి కడ. యొక చి త్రరువులోని యువతివలె నిశ్చ 
యముగా నిలిచినదై ప్రియుడు తన యొద్దకు రమ్మని గావించిన, పెక్కు పిలుపు 

లను వినియు సిగ్గుచే విననట్టు గావించి యతనియొద్దకు వెడలక యుండినది॥82॥ 
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శ్లో, వేశ్మ పత్యు రవిశ న్న సాధ్వసాత్ 

వేశితా౬పి శయనం బభాజ న, 

భాబితా&౬పి సవిధం న సాఒస్వపత్ 

స్వాపితా౬పి న చ సమ్ముభోఒభవత్ ॥ 89 

వ.వి. వేశ్ళ_పత్యుః_అవిశ త్-న_సా ధ్వసాత్ - వేశితా-అపి-శయనం-బభాజ- నం 

భాజితా-అపి -సవిధం-న-సౌ -అస్వపత్ -స్వాపి తా-అపి-న-చ=సమ్ముఖః = 

అభవత్, 

అర్థము : సా=ాఆ దమయంతి, సాధ్యసాత్-భయమువలన, పత్యుః = భర్త 

యొక్క, వేళ్ళ == గృహమును, న అవిశత్= పవేశింపలేదు, వేశి 

తాఒపి = చెలిక తెలచే ఒక వేళ బలవంతముగా (పవేశ పెట్టబడినను, 

శయనం=పడకను, న బభాజ=ాపొందలేదు, భాజితా౭౬_ పీడా చెలిక త్తెలచే 

నూరడింపబడినదై పడకను పొందింపబడినను, సవిధం=ాసమీపమున, 

న అస్యపత్=-నిదురించలేదు, స్వాపితా౬పి = చెలిక త్తెలచే సమీపము 

నందు పండబెట్టబడినను, సమ్ముఖా == ఎదుట నున్నది, నాఒభవత్ = 

కాలెదు. కొత్తగా పెండ్రిఅయిన యువతి యగుటవలన ముగ్గత్వముచె లజ్జా 

విజిత మన్మథత్వ్యము ఆమెయందు కనబడెనని అర్థము సూచితము. 

భావము : 

అ దమయంతి భయముచే [పియుడున్నగదికి పవేశింపలిదు. చెలికత్తెలు 

బలవంతపరిచి యా గదిలోనికి కొనిపోయినను పడక యొద్దకు పోలేదు. 

చెలికత్తె లారడించి పడకయొద్దకు గొనిపోయినను సమీపమున పరుండలెదు. 

చెలిక తెలు బలవంతముగా పరుండబెట్టినను ఎదుట ముఖమును పెట్టుకొని యుండ 

లేదు. ఇది యంతయు కొత్తగా పెండ్లి అయిన వధువున కేర్పడిన లజ్జాతిశ యము. 

““ఉదయద్యావనా ముగ్గా లజ్ఞావిజితనున్మథా'' అని చెప్పబడిన లక్షణమునకు 

దమయంతి లక్షమైనదని ఆశయము. 1881 
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A 'కేనలం న ఖలు భీమనందిసీ 

దూర మ(తపత నై షధం (పతి, 

భీమజాహృది జితః శ్రియా (పాయా 

మన్మథో౬పి నియతం స లజ్జితః. ((అధికపాఠము) 

ప.వి, కేవఆం- న-ఖలు-భీమనన్ది నీ.దూరమ్-ఆ| తపత -నై షధం- (పతి = ఖీమజా 

హృది-బితః- సియా. హియా-మన్మథః ఎ అపి-నియత౦-సః-లబ్జితః. 

అర్థము: భీమనందినీ=-భీముని పుతికయగు దమయంతి, కేవలంచాకేవలము, 
నైషధం పతి= నలు నుద్దేశించి, దూరం ==మికీ_లి, న అ్మతపత ఖలు 

సిగ్గుపడలేదు, కి ను=ై-మరేమనగా!, భీమజాహృది = దమయంతి 

యొక్క మనస్సునందున్న, [పియాహసిగ్గనెడి, స్త్రియా న్ర్రీచేత, 
బితః ఖలు = జయింపబడినవాడే యెన, సః==|పసిద్ధుడెన, మన్మథో౬పి 

=హృదయమందున్న మన్మథుడుకూడ, నియత ం= నిశ్చయముగా చాలా 

కాలము, లజ్జితః==సిగ్గుపడెను, 

ఖీమసోందినీ = భీమస్య నందినీ==భీమనన్దినీ, 

భీమజావ్శ)ది . భీనూ జాయత ఇతిడాధీమజా, భీమజాయాః హృత్ = 

భీమజాహ్నత్, తప్పిన్ = ఫీమజాస్ళాది 
ఎ © 

కేవలము దమయంతి నలు నుద్దేశించి మిక్కిలి సిగ్గుపడలేదు. మటేమనగా 

దమయంతి హృదయమునం దుండెడి లజ్ఞయను గ్రీచే నోడింపబడినట్టి, యామె 

హృదయమునం దున్న యా జగ: త్పసిద్ధపరా|క మశాలియగు మన్మథుడుకూడ 

చాలకాలము సిగ్గుపడియుండెను. 

(ఇది (పక్షి ప్రము నారాయణీయ వ్యాఖ్య ననుసరించి వ్యాథ్యానింపబడి నది) 
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లో ఆత్మనా౬ఒపి హరదారసుందరీ 

యత్కిమ స్యభిలలాష చేషితుం, 
రు 

స్వామినా యది తదర మరితా 
థి థ 

ము[ద్రిత స్తదనయా తదుద్యమః*. 34 

ప.వి. ఆత్మనా_అపి-హరదారసుందరీ-యత్ -కిమ్- అపి - అభిలలాష -చేష్టితుం- 

స్వామినా-యది-తదర్ధమ్ -అర్థితా. ముదితః-తత్ -అనయా-తదుద్యమః. 

అర్థము: హరదారసుందరీ, హరదార = శివుని భార్యయగు పార్వతి వలె, 

సుందరీ == ఆందగ తెయగు, (సా==ఆ దమయంతి), ఆత్మనాఒపి = 

తనయంతట తానుగా, యత్కిమపి == ఏదై న ఒక కటాక్షవీక్షణాదిక 

మును, చేష్షితుం==చేయుటకు, అభిలలాష=-అభిలషిం చెను, కిన్లు=ాకాని, 

స్వామినా=ాభ ర్రచే, తదర్గం=దానిని నిమి తీకరించుకొని, ఆర్థితా=ా 

[పార్థింపబడినదో, తత్ అప్పుడే, అనయా == ఈ దమయంతిచే, తదు 

ద్యమః; తత్=ఆ నలునియొక)., ఉద్యమః = చేష్ట, లేదా, తన కటాక్ష 

పీక్షణాది చేష్ట, ము|దిత౩=నిరోధి ంపబడినదగుచున్నది. 

వాఠీదారోనున్దలీ_హరస్య దారాః=ాహర దారాః, హరదారా ఇవ సున్దరీ= 

హరదారసున్లరీ. 

తదర్థం-త మై తదర్థం. 
తదుద్యామ+ః-త స్మై ఉద్యమః == తదుద్యమః. 

భావము : 

పార్వతివలె యందక తెయగు నా దమయంతి తనంతట తాను కటాక్ష 
వీక్షణాదిరూపమగు శృబ్లారచేష్టను చేయగోరినది. కాని భర్తయగు నలుడు అట్టి 
చేష్ణలకై కోరినచో ఆప్పుడే యతనియొక్క_ |పయత్నము నిరోధింపబడుచుండి 

నది, లేదా అట్టి కటాక్షవీక్షణాదిరూపమగు చేష్ట యాగిపోవుచుండెడిది. ఆమె 
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ఆటువంటి శృజ్లారచేష్టను చేయగోరినను లజ్జవలన చేయజాలకపోవుచుండిన దని 

యాశయము. 1841 

Gag హీభరాత్ విముఖయా తయా భియం 

సజ్బితా మననురాగళజ్కి-ని, 
న స్వచేతసి లులోప సంస్కరన్ 

దూత్యకాలకలితం తదాశయమ్. త్ 

ప.వి, |హీభరాత్ -విముఖయా-తయా. భియం-సజ్బితాం-. అననురాగ శ బ్కిని- 

న-స్వచేతసి-లులోప -సంస్మ రన్ - దూత్యకాలకలితం-తదాశయమ్, 

_ అర్ధము: సః==ఆ నలుడు, (హైేభరాత్ ==లజ్జాధిక్యము వలన, విముఖయా = 

(పతికూలురాలై న, తయా == ఆ దమయంతిచే, అననురాగ కజ్కిని, 

అననురాగ = అనురాగము లేదను విషయమును, శజ్కినివాసందే 

హించుచున్న, స్యచేతసి=-తన మనస్సునందు, 'సంచితాం = రాశగా 

చేయబడిన, భియం==అనురాగములేదను నూహతో నేర్పడిన భయమును, 
దూత్యకాలకలితం; దూత్యకాల=దూత్యమును నడపు సమయమునందు, 

.కలితం=ాతెలియ(బడిన, తదాశయం; తత్==ఆ దమయంతియొక,., 

ఆశయం == అభి పాయమును, సంస్మరన్ =-స్మరించుచు, లులోప= 

తొలగించుకొనెను. 

(వాళరాత్ ,హియః భరః=|హీభరః, తస్మాత్ ==|హీభరాత్, 

అననురాగకళజీ నిన అనురాగః=అననురాగః, అననురాగం శజ్కత 

ఇతిజాఅననురాగ శజ్కీ, తస్మిన్ =అననురాగ శజ్కి-ని. 

దూత్య తొలత లితం = దూతస్య కర్మ = దూత్యం, దూత్యస్య కాలః= 

దూత్యకాలః, దూత్యకాలే కలితః == దూత్యకాలకలితః, తం=దూత్యకాల 

కలితం. 

లొదాళయం_తసాాః ఆశయః=ాతదాశ ఏ8, తం=ాతదాశయం, 

82 | 
J 
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భావము : 

ఆ దమయంతి మిక్కిలి సిగ్గుచే పతికూలభావమును (పదర్శించుటవలన 

నలుడు, తనపె నామె కనురాగము లేదా! అని సందేహింపజొచ్చెను, కొని 

దూత్యమును నిర్వహించునప్పు డాత డాదమయంతి యాశయము నెటింగి 

యున్నందువలన, దాని నిప్పుడు జ్జప్రికి తెచ్చుకున్నవాడై యా సందేహము 

నివదర్హిల్హచేసుకొనెను. EO 

శో, పార్శ్వ మాగమి నిజం సహాలిఖి 
నేన పూర్వ మథ సా తయైకయా, 

క్యాఒపి తామపి నియుజ్య మాయినా 

స్వాత్మమా[త్రసచివాఒవశేషితా. 36 

ప. వి. వొర్శ్వమ్-ఆగ మి-నిజం-సహ- ఆ లిభిః. తేన-పూర్వం- అథ-సా = తయా. 

ఏకయా-క్య.-అపి- తామ్-ఆపి .నియుజ్య- మాయినా - స్వాత్మమా[ తసచివా- 

అవ శేషితా. 

అర్థము: మాయినా ==క పటమందు నేర్పురియగు, తేన--ఆ నలునిచే, సా== ఆ 

దమయంతి, పూర్వం=తొలుత, ఆరిఖిః సహ = చెలిక తెలతోడ, నిజం= 

తనదగు, పొర్ళ్యం=ాపార్శ (మును, ఆగమి=ఫొందింపబడినదడి, అథ = 

పిదప, అనగా తక్కిన చెలిక తెలకు పనులను. బెన్టైడి నెపముచే, వారిని 
పంపిన పిదప, ఏక యా== ఒక్క_తెయే యెన, తయా సహ == ఆ చెలి 

క తెతోడ, అవశెషితా=మిగిలింపబడినది, ఆథ = తర్వాత, తామపి- 

ఒక్క తెయే యైన యామెను కూడ, క్యా౭_పి = తాంబూలమును తెచ్చుట 
మున్నగు నొకానొక కార్యమునందు, నియుజ్య=నియమించి, స్వాత్మ 

మాత సచివా= కేవలము తానే సహాయము గలదిగా, చ| కే= చేయబడినది. 

అనగా నామె యొంటిరిగా( చేయంబడీనదసి యర్థము. 

న్వాత్భమా (తనబివొ స్వాత్షైవ స్వాత్మమ్మాతం, స్వాత్మమాతం 

సచివః యస్యా స్సా=ా స్వాత్మమాతసచివా, 
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యు క్రియందు నేర్పరియగు నా -నలుడు తొలుత చెలిక త్తెలచే నా దమ 

యంతిని తనయొద్దకు చేర్చించుకొని పిదప నాచెలిక తెల నేదియో పనినింబెట్టి 
పంపివేయగా పిదప నాదమయంతియొద్ద నొక చెలికత్తె మిగిలినది. తర్వాత 
నామెను తాంబూలము మున్నగువానిని( దెచ్చు నెపమున పంపి వేయగా దమ 

యంతి యొక్క తయే మిగిలినది. ఇట్టు ఆనలు డాదమయంతిని తన పడకగది 

యందు నొంటరిగా చేసి యుంచెను. 1861 

ల్లో. సన్నిధావపి నిజే నివేశితా 

మాలిభిః కుసుమశ స్ర్రశాస్రవిక్ 
ఆనయ ద్య్యవధిమా నివ (పియా 

మజ్కపాలివలయేన సన్నిధిమ్. 87 

ప.వి. సన్నిధౌ. అపి_ నిజే_నివేశితామ్.ఆలిభి కుసుమళస్త్రళాస్త్రవిత్. అన 

యత్ = వ్యవధిమాన్ _ ఇవ-|పియామ్-అజ్కపాలివలయేన _ సన్నిధిమ్. 

అర్థము: కుసుమశ స్ర్రశాస్ర్రఏత్; కుసుమళశ స్ర==కామునికి సంబంధించిన, శాస్త్ర = 

శాస్త్రమును, విత్ జాతెలిసిన నలమహారాజు, నిజే==తనదై న, సన్నిధౌ=ా 
సమీపమునందు, నివేశితామపి == స్థాపింపబడినదై నను, [ప్రియాం==దమ 

య తిని, వ్యవధిమా నివ==దూరమందన్న వానివలె, అజ్కపాలివలయేన; 
అజ్కపాలి = పృష దేశ మును స్పృశించుటచే నారంభింపబడిన నాలింగన 

మనెడి వలయాకారపు చుట్టడముతో, సన్నిధిం = తన సమీపమును, 
ఆనయత్ = తెప్పించుకొనెను. 

“ఆదౌ రతం బాహ్మమేవ |పయోజ్యం 

త|తాపి చాలిజ్ఞన మేన పూర్వమ్” 

అనియు 

“తథా సామీప్యగాఆ భీరుం నవోథాం సన్నిధాపయేత్ 

విశ్యాసచ్చద్మనా గాఢాలిజ్ఞనాత్ త్యాజయే దృయమ్”' 
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అనియు కామళశాస్త్రమున చెప్పిన పకారము తొలుత బాహ్యరతిని చేయవలయును. 

అందులోను నాలింగనమును తొలుత గావింపవలయును. అప్పుడు భయపడుచున్న 

.నవోథయగు వధువును దగ్గణకు చేవ్పకొని యామెకు నమ్మకము కల్లుటకై 

గాథాలింగనము గావించుకొని భయమును తొలగింపవలయునని అర్థము. 

తనుముళ(్ర్రుళా(్త్ర విత్ _కుసుమం శస్త్రం యస్య సః=కుసుమశళ స్త్రః, 

కుసుమశస్ర్రస్య శాస్త్రం == కుసుమశళస్త్రశాస్త్రం; కుసుమశ స్ర్రశాస్ర్రం 

వే త్రీతి=-కుసుమళస్ర్ర శాస్త్రవిత్. 

వ్యూ వధిమాన్ వ్యవధి ః అస్య అ స్రీతి=-వ్యవధిమాన్. 

అజ్భవాలివల యేన అజ్క_పాలి రితి వలయః ౨ ఆజ_పాలివలయః, 

తేన=ాఅజ్క_పాలివలయేన, 

కొవము : 

కామళాస్త్రవే త్రయగు నలుడు, చెలిక తెలు తనమొద్దకు చేర్చిన (పియు 

రాలగు దమయంతిని, తాను దూరముగా నున్నట్టుగా భావించి ఆమయొక్క- కటి 

దేశమును తాకుచు గావించెడి యాలింగనమునకై యంకపాలిచే, వలయాకార 

ముగా. జుట్టి తనయొద్దకు తెప్పించుకొనను.' 1871 

శో హహైగచుమ్చ దలికే (హియా నతాం 
య 

తొం [కమా ద్దరనతాం కఫోలయోః, 

తేన విశ్వసితమానసాం రుటి 
త్యాననే స పరిచుమ్చ్యు సిష్మియే. గి 

ప.వి. (పాక్ -ఆచుమృతి - అలికే- హియా-నతాం-తాం- క్రమాత్ -దర నతాం- 

క పోలయోో-లేన-విశ్వసితమా నసాం-_రుటితి - ఆననె-సః-పరిచుమృ్య - 

సిష్మియే. 
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ట్ గ్, 

ఆర్థము: సః=ఆ నలుడు, (పియా = సిగుచే, నతాం = ముఖమును వంచు 

కొనిన, తాం ఆదమయంతిని, ప్రాక్ = = మొదట, అలికే==నొ సట, 

ఆచుమృత్ == ముద్దు పెట్టుకొనను, ఆథవపీదప , [క్రమాత్ = కమ 

ముగా, దరనతాం; దర ==కొద్దిగా, నతాం=౭వంగిన, అనగా పూర్యమువ 

కంటె కొద్దిగా వంగిన యనగా కొంచెము తలను పైకెత్తిన, తాం=ా 

ఆమెను, కపోలయో: = కణతలయందు, అచుమృత్ = ముద్దు పెట్టు 

కొనెను, తేన== అటువంటి మృదువ్యవహారముచే, విశ్వసితమానసాం; 
విశ్వసిత == భయము తొలగిన, మానసాం == మనస్సు కల్గిన, తాం = 

ఆమెను, రుటితి = కీ ఘముగా, ఆననే == ముఖమునందు, పరిచుమృ్య = 
ముద్దిడుకొని, సిష్మియే=-మందహాసము గావించెను. అధరచుంబనము 

వలని సంతోషముతో చిరునగవు గావించెనని ఆర్భము. 

టోరగతొాం-దరం నతా==దరనతా, తాం=-దరనతాం. 

బిళంనీతమాననొం._ విశ్వసితం మానసం యస్యా స్సా = విశ్వసిత 

మానసా, తాం= విశ్వసితమానసాం, 

భావము : 

ఆ నలుడు సిగుచే తలను వంచుకొనిన ఆ దమయంతిని తొలుత నొసట 

ముద్దిడుకొనెను. ఆందువలన నామెకు కొద్దిగా భయము తగ్గినది. పిదప నామె 

తలను ముందువలె నధికముగా వంచక కొంచెము తగ్గించి వంచినది. ఆప్పుడు 

నలు డామెను కణతలయందు ముద్దు పెట్టుకొనెను, తర్వాత భయము పూర్తిగా 

తగ్గి ఆమెకు విశ్వాస మేర్చడగనే ఆతడామెను వెంటనే ముఖమున ముద్దిడకొని 
ఆధరచుంబనము గావించి చిరునగవు గావించెను. అనగా ఈ విధముగా 

నలున కామెయెడ చనువు కల్లినదని యాశయము. 1881 

ల్లో, లజ్జయా పథమ మేత్యు హుజ్క్బ్బాతః 

సాధ్య సేన బలినా థ తర్గితః, 

కిజ్చీ దుచ్భ్వసిత ఏవ తద్దృది" 

న్యగృభూవ పునరర్శకః స్మరః, 99 
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ప. వి. ల జ్ఞయా-[పథమమ్-ఏత్య - హుజ్బ్బృత:-సాధ్వ సేన. ఐ లినా. అథ-త ర్జితః- 

కిం చిత్ _ఉచ్చ ఇసితే-ఏవ- తద్ధరృది- న్యగ్భభూవ. పునః. అర్భక 8- 

స్మరః. 

ఆర్థము := ఆర్భకః=ాశె శవమందున్న అనగా | పారంభదశయందున్న, అనగా 

గడుసుతనమును వహించని, స్మరః=మన్మథుడు, తద్ధ్వృధి, తత్ = 

ఆ దమయ న్తియొక్క-, హృది = హృదయమునందు, కిళబ్బిత్ = 

కొంచెము, ఉచ్చ్వ్వసిత ఏవ=-ముందు చెప్పిన చుమృనాదులచే విలసీల్ల 

గనే, [పథమం = మొదట, లజ్జ్ఞయా = సిగ్గుతో, ఏత్య==వచ్చి, 

హుజ్యతః= హుం అను ధ్యనితో నడ్డగింపబడినవాడై, అథ == 

పిదప, బలినా=ాదానికందెను దృఢమైన, సాధ్వసేన == భయముచే, 
తర్జితః సన్ ==భయపలుప(బడినవాడై , పునః=మజల, న్యగ్భభూవ= 

అణ గను, 

తద్ధ్య్భ) దింతస్యాః హృత్ = తద్ధృత్ , తస్మిన్ =త ద్ధది. 

భావము : 

బాల్యావస్థయందు, అనగా [పారంభదశ యందు కాముడు ఆ దమయంతి 

యొక్క హృదయమున పూర్వోక్త చుమృనాదులచే కొంచెము విలసిల్రినవాడై , 
పిదప నామెకు లజ్జ కలుగుటచే నామె గావించిన నిషేధసూవకమగు హుంకార 

ధ్వనిచే వారింపబడినవాడై పిదప నధికమగు భయముచే బెదరింప(బడిన వాడగుచు 
నణగిపోయెను. అనగా నలుడు గావించినట్టి యాలిజ్ఞనాదులచే దమయంతి 
హృదయమునందు కొలదిగా కామ ముత్ప్సన్న మైనది. కాని తొలుత సిగ్గుచే నది 

కొంచె మణగినది. పిదప నధికమగు భయముచే నది యధికముగా నణగి 

పోయినది. చిన్న బాలుడు తల్లి యొద్దకు వచ్చి, తొలుత యామె హుంకారము 

తోడను, తర్వాత నామె గట్టిగా బెదరించుటవలనను, గలగిన భయమే 
సంకోచము నొందును. అబే మన్మథుడ్నను తొలుత దమయంతి హృదయమం 
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దేర్పడి శిశుదళయం దుండెను. తర్వాత నలుని యాలిజ్జనాదులచే నామె హృదయ 
మందేర్పడిన యాశిభ పాయమందలి కాముడు సిగ్గుచేతను, మిక్టుటమగు భయము 

చేతను నణగిపోయెనని యాశయము. ॥89॥ 

శో, వల్లభస్య భుజయోః స్మరోత్స వే 

దిత్సతోః (పసభ మజ్కపాలికామ్, 

ఏకక శ్చిర మరోధి బాలయా 
_ తల్పయ న్త౦ణనిర న్వరాలయా. 40 

ప, వి. వల్లభస్య-భుజ యోః-స్మరోత్సవే-దిత్సతోః | పసభం- అజ్కపాలికామ్ = 

ఏకకః-చిరమ్-ఆరోధి -బాలయా -తల్పయ న్హణనిర న్హరాలయా. 

అర్థము: స్మరోత్సవే = ఆ సురతోత్సవమునందు, అనగా సంభోగోత్సవము 

నందు, |పసభంవబలాత్కారముగా, అజ్క-పాలికాం== పూర్వము చెప్ప 

బడినట్టి కౌగిలింపును, దిత్సతోః=ఈయగోతుచున్న, అనగా నాలింగన 

మునకు పూనిన, వల్లభస్య == _పియునియొక్క, భుజయోః == బాహు 

వులయందు, ఏకకః==ఒకటియే యైన భుజము, తల్పయ న్రణనిర న 

రాలయా, తల్ప==పడకను, య న్రణ==నిరో ధించుటయందు, అనగా 

_ కట్టుకొనుటయందు, నిరన్తరాలయా = సందులేనిదిగా, అనగా గట్టిగా 

పడకను గట్టుకాని, బాలయా = బాలయైన దమయంతిచే, చిరం = చాల 

కాలము, ఆరోధి == అడ్డగింపబడినది. ఆ దమయంతి పడకనంటుకొని 

[పియుని యొక చేతిని రానీయక యుండినదని అర్ధము. దమయంతి 

పొన్పుపె పరుండి యున్నప్పుడు, ఆమె వీపు గట్టిగా పడక నంటుకొని 

యుండుటవలన, ఆమె వీపునకు, పడకకు మధ్య సందు లేనందువలన 

నలుడు తన యొక్క. చేతిని ఆ రెంటికి మధ్య జొనిపి యామెను కౌగి 
లించుకొనలేక పోయెనని యర్భము. 

నృ్థరోత్ళవో_స్మరస్య ఉత్సవః=స్మరోత్సవః, తస్మిన్ =స్మరోత వే, 
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తల్పృయ స్త )ణనిర్ న్తరాలయా-తల్పస్య యం తణం=తల్పయం(తేణం, 

తల్పయ న్హణే నిరంతర? ఆలయః యస్యా స్సా = తల్పయ న్రణ నిర న్ల 

రాలయా, 

భావము : 

సంభోగ|పారంభమునందు బఠవంతముగో నంక పాలిక యనబడు 

నాలింగనమును, ఆనగా వీపును. వలయాకార పు భుజములోనికి తెప్పించుకొని 

దగ్గజకు లాగుకొని చేసెడి కౌగలింపును చేయబూనిన నలుని భుజములలో ఒక 

భుజమును దమయంతి గట్టిగా తన పీప్పుచే పడక కదిమి పెట్టుకొని పరుండుట 

వలన తన వీపునకు పడకకు మధ్య సందు లేనందువలన వాని మధ్య జొనుపు 

టకు నవకాశము లేకుండునట్లు చేసినదని యాశయము. ॥40॥ 

ల్లో, పహోారసాదిమవిలతోకనే మృషా 

కౌతుకం కిమపి నాటయ న్నయమ్, 

కణమూల మదసీయ మస్పృళత్ 
యె 

పాణినోపకుచధావినా ధవ౪ః. 4&1 

ప. వి. హారసాధిమ విలోక నే_మృషాకౌతుకం -కి మ్. అపి _ నాటయన్ = అయం- 

కభృమూలమ్-ఆదసీయమ్ -ఆస్పృళత్ -పాణినా. ఉపకుచధావినా-ధవః. 

అర్థము: ధవః==భ్ రయెన, అయం = ఈ నలుడు, హారసాధిమవిలోకనే, వోర 

=ా ముత్తెపుహారముయొక్క_, _ సాధిమ=అధిక మైన (శేష్టత్వమును, 

విలోశనే==చూచుటయందు, అనగా పరీక్షయందు, కిమపి ౫ ఏదియో 

యొక, మృషా = అసత్యపు, కౌతుకం=-=కుతూహలమును, నాటయన్ = 

నటించుచు. ఉపకుచధావినా, ఉపకుచ=ా స్తనసమీపమునకు, ధావినా = 
శీ ఘముగాబోవునట్టి, పాణినా == హ సముచే, ఆదసీయం == ఈ 

దమయంతికి సంబంధించిన, కణ్బమూలం౦ = కణము యొక. దిగువ భాగ 

మును అనగా జొమ్మును, అస్బృళత్ తా కెను, 
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టు 

వోరోనాధిమవిలోతనో. ఆతిశయేన సాధుతా == సాధిమా. హారస్య 

' సాధిమాజాహారసాధిమా, హారసాధిమ్నః విలోకనం = హారసాధిమ విలో 

కనం, తస్మిన్ =హారసాధిమవిలోకనే, 

క ణమయూలం- కణస; మూలం=కణమూలం, తత్ =కణమూలం. 
© ® ల 9 3 

అదోనీయం. అముష్యాః ఇదం=ాఅదసీయం, తత్ == అదసీయం. 

ఉవతబదావినా. కుచయోః సమీపం-=ఉపకుచం, ఉపకుచం ధావ 

తీతి==4పకుచధావీ, తేన = ఉపకుచధావినా, 

భావము : 

. పియడైన నలుడు దమయంతి కబ్బమందలి ము త్తెపుహారముయొక్క 
(శేష్టత్వమును పరీక్షించుటతై యసత్యపు కుతూహలము నభినయించుచు, నామె 

యొక్క చనుదోయివై పునకు చేతిని పోనిచ్చుచు నామెయొక్క. తొమ్మును 

దాకెను, అనగా నామె చనుదోయిని మర్దించుట ముఖ్యమైన కోరిక. కాని ఆ కోఠి 

కను నేరుగా (పదర్శింప సంకోచము వహించినవాడై యానలుడు ఆమెయొక్క 

కంఠహారమును పరీక్షించునెపమున నామెయొక్క టొమ్ములను దాకుచు చను 

దోయిని తనచేత బ'బైను.141॥ 

ల్లో, యత్ త్యయా౬స్మి సదసి [సజాజ్బిత 

_స్తన్మయా౬పి భవదర్హ, కొఒర్త తి 

ఇత్యుదీర్య నిజహార మర్చయ 

న్నస్పృళత్ న తదురోజకోరకౌ. : 42 

+, వి. యత్. త్వయా- అస్మి- సదసి- [సజాం- . అక్బోతః- తత్ .మయా.అపి._ 

'_ భవదర్హణా- అర్హతి- ఇలి- ఉదీర్య- నిజహారం- అర్భయన్ - అస్ఫృ 
కర్. సః. తడురోజకోరకౌ 
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అర్థ ము: హేపియే 1=డఓ పీయూలా ! యత్ = ఎందువలన, త్వయా = 

నీచే, సదసి = స్యయంవరసభయందు, [సజా= వరించుట కేర్పడిన 

పూలమాలచే, అజ్బీతః = పూజింపబడి నవాడనుగా, ఆస్మి =-ఆగుచు 

న్నానో, తత్=అందువలన, మయా౬పి = నాచేతను, భవదర్హ ణా; 

భవత్ నీయొక్క, అర్హణా=పూజ, ఆర్హతి=ాతగియున్నది; ఇతి == 

ఇట్లు, ఉదీర్య = చెప్పి, నిజహారం; నిజడూతనదై న, హార ం==కంఠ 

భూషణమను, ఆర్పయన్ =కంఠ మునం దుంచుచు, సఃఆనలుడు, 

తదురోజకోరకౌ; తత్ = ఆదమయ నియొక్క,  ఉరోజ=ా స్తనములనెకి, 

కోరకౌ == మొగ్గలను, అస్సృశ త్ =తా కెను. 

భవదోర్హ్ ణా_భ వక్యాః ఆర్హ ణా=ాభ వదర్హ ణా, 

నిదివోరం-నిజళ్చాసా హారశ్చ=ానిజహారః, తం=ానిజహారం, 

తదురోజతోరకొ _ తస్యాః ఊరోజా == తదురోజౌ, తదురోజా చేవ 

కోరకౌా తదురోజకోరకౌ. 

భావము: 

ఓ! |పేయసీ! నీవు స్యయంవరసభయందు పువ్పమాలచే నన్ను 

వరించి గౌరవించితివి. కాన నేను నిన్ను బూజించుట ఉచితమని చెప్పి తన 

కబ్బమందలి హార మామె కొసంగుచు నామె చనుదోయిని నలుడు స్పృశిం చెను .42 

శో. సీవిసీమ్ని నిహితం సన్నిదయా 
aa) 

సుుభువో ని? నిషిద్దసంవిదః, 

కల్పితం శయ మపాసయ న్నిజం 

దోలనె రనితటోధయా ఒనయా. 48 
యి జి 

ప.వి:- నీవిసీమ్మి-నిహితం-సః-న్మిదయా-సు[ భువః = నిశి - నిషిద్ధసంవిదః - 
కల్పితం-శయం-అపాసయన్ = నిజం-దోలనై *-జనిత బో ధయా-అనయా, 
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ప వి:-సః-[పియో రుయుగ కజ్బుకాంకు కే-న్యస్య-దృష్టిమ్- అథ-సిస్మియే-న్ఫ పః 
=ఎఆవవార్ = తర్ -ఆథ-అమృరాజ్బులై ః-సా-నిరావృతిః-ఇవ -త్రపావృతా . 

అర్థము: సః=ాఆ నలమహారాజు, పీయోరుయుగ కజ్న్బుకాంశు కే; [పియవాప్రియు 

రాలియొక్క, ఊరుయుగ ==తొడలకు రెంటికిని, కణ్బాక==కప్పునట్ల్టి, 

అంశు కే=ావలువయందు, దృష్టిం = న్మేతమును, న్యస్య == ఉంచి, 

సిస్మియే=నవ్వెను, పలుచని వలువనుండి లోపల తొడల రెంటి యొక్క 

సౌందర్యమును చూచి యానందించెనని యర్థము. అథ అట్లు చూచిన 

పీదప, సా= ఆదమయింతి, నిరావృతి రివఆతొడలను రెంటిని క ప్పెడీ 

వలువలేనిదానినిగా భావించుకొని, |తపావృతా == సిగ్గుతో కూడినదై, 
తత్=-ఆతొడలను రెంటిని, అమృరాజ్బాలై 8, అమృర==చీరయొక్మా, 

అబ్బు లెః =కొనలచే, ఆవవార =కప్పినది, ఆతొడళు కప్పబడియున్నను, 

కప్పబడనివిగా భావించి కప్పినదని యర్థము. 

సమాసములు : 

(వియాదయగతోళ్ళు కాంనకో. ఊర్వోః యుగం = ఊరుయుగం, 

పియాయాః ఊరుయుగం = పియోరుయుగం, [పియోరుయుగ స్య 

కంచుకః == |పియోరుయుగకంచుకః, [పియోరుయుగకంచుక ఏవ 

అంశుకం = [పియోరుయుగకంచుకాంశుక మ్, తస్మిన్ — [పియోరు. 

యుగకఇ్బాకాంశు కే. 

అమ్మరాక్ళాలై ః- అమృరస్య ఆఅజ్బాలాః= అమృరాక్చాలాః, లెః =— 

అమృరాజ్బలై *. 

నిరావృ తిః - నిర్గతా వృతిః యస్యా స్సా నిరావృతిః. 

(తవొవ్య తా. తపయా ఆవృతా == |తపావృతా. 

భావము : 

ఆ నలుడు [పియురాలి తొడలకు రెంటీకిని తొలగిన పలుచని వలువనుండి 

వాని సౌందర్యమును గాంచి యానండించెను. తథ్వాత ధమయంతి సిగ్గు చెందినదైై, 
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తన తొడలకు రెంటికిని తొడుగున్నను లేనట్టు భావించి, తన కోక యొక, 

యంచులచే వానిని గప్పుకొనినది. "44 

శై. బుద్ధిమాన్ వ్యధిత తాం క్రమా దయం 

కిజ్వ్బీ దిత్త మపనీతసాధ్వసామ్, 
కవ 

కిఇ్బ తన్మనసి చిత్తజన్మనా 

(హీ రనామి ధనుషా సమం మనాక్. 45 

ప. వి, బుద్ధిమాన్ _వ్యధిత - తాం-|క్రమాత్- అయం-కిబ్బోత్ - ఇత్తం - అపనీత 

సాధ్వనాం- కిం= చ తన్మనసి--చి తజన్మనా_| హీః -అనామి.ధనుషా- 

సమం-_మనాక్. 

అర్థము: బుద్ధిమాన్ = ఉపాయములను తెలిసిన, ఆయం = ఈ నలమహారాజు, 

తాం = ఆ ప్రియురాలిని, క్రమాత్ = [కమముగా, ఇత్సం= చెప్పిన 

[పకారము, కించిత్ = కొంచెము, అపనీతసాధ్యసాం, ఆపనీత == తొల 

గింపబడిన, సాధ్యసాం = భయముగలదానినిగా, వ్యధిత=చేసెను, 
కించ=-మతియు, చితజన్మనా= మన్మథునిచేతను , తన్మనసి = ఆ 

దమయంతియొక్క. మనస్సునందు, (హీః=ాసిగ్గు, ధనుషా సమం = 
వింటితోడ, మనాక్ ==కొందెము, అనామి =తగ్గింపబడీనది, పక్షాంతర 

మున వంచబడినది. 

వి, సిగ్గుచే వంగుటకును, ధనుస్సు వంగుటకును కార్యకారణభావముండుట 

వలన ఆ రెంటిని ఏకకాలమందే సంభవించినవిగా వర్ణించుటవలన 

సహో క్యలంకారము. 

మిద్ధిమాన్ _బుద్ధిః అస్య ఆ స్తీతి == బుద్ధిమాన్. 

అవచీతసాధ్గంసాం - అపనీతం సాధ్వసం యస్యాస్సా — అపనీత 

సాధ్వసా, తాం =అపనీతసాధ్వసాం, 
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తనస్యాననీ-తస్యాః మనః=తన్యనః, తస్మిన్ =తన్మనసి. 

బి తఎవన్ధునా - చిత్తే జన్మ యస్య సః=చి తజన్మా, తేన=చి తజన్మనా, 

భావము : 

బుద్ధిమంతు డనగా ఉపాయశాలియగు నలుడు పెన చెప్పినట్టు, [క్రమముగా 

దమయంతికి సిగ్గును కొలదిగా తొంగించెను. మజియు, మన్మథుడు గూడ నా 

దమయంతి మనస్సునందలి సిగ్గును తన ధనుస్సుతోడ వంచెను. అనగా నా 
మన్మథుడు కూడ నామెయందు సిగ్గును తగ్గించెను. తన ధనుస్సును వంచుటచే 

ఆమెయందు కామమును వరిల్లచే సెను. కాన నా దమయంతి పూర్వపు ముగ్గత్వ్యము 

నుండి మధ్యమనాయికాద శ నందుకొనినదని యాశయము. ॥కీర్॥ ' 

శో సిష్మియే హసతి తేననస్మ సా 
య 

(పీణితా౬పి పరి హాసభాషణై 8, 

సే హా దర్శయతి కే సరేణ కొ 

ఒనర్యద న కురువినమాలిచే. 46 
యుల ౨ ది 

ప. వి. సిష్మియే- హసతి- తేన-న- స్మ సా_|పీణితా-అపి_ పరిహాసభూషణై 

స్వే. హి- దర్శమతి- తే - పరేణఐ-కా-అనర్శ్యద న్లకురువినమాలికే. 
ఖు అలీ టి 

అర్ధము: సా==ఆ దమయంతి, తేన==ఆ నలునితో, పరిహాసభావజై 8=పరిహాస 

పూర్వకమగు సల్హాపములచే, పీణితా౬పి=-సంతోవము పొందింపబడిన 

దైనను, సిస్మియేవాచిరునవ్వునే చేసినదిగాని, న హసతి స్మ=ాగట్టిగా 
నవ్వలెదు. ఇట్లు ఆమె గాంభీర్యమునే వహించియుండినది. చిరునగవులో 

దంతములు కానరావు. హసితమనెడి గట్టినవ్వు నందవి కనబడును. కాన 

నారెంటకిని భేదము. హి==ఏలయనగా, కా==ఎవ్వతె, అనగా నేసుందరి, 

స్వే == తనవైన, అనర్హ్యద న్తకురువిన్హమాలికే, అనర్హ్య == మిక్కిలి 
యందముగా యుంతుటవలన అమూల్యములై న, దనాదన్తము లనెడి, 

కురువిన్స=2పద్మవాగ ముల యొక్క, మాలికే=పంక్రులను, ఇంకొకనితో, 

దర్శయతిజ=చూపును ? ఆనగా చూపదని ఆర్థము. 



దనాశ్చ == అనర్న దనాః, ఆనర్ కదనా ఏవ కురువినాః = అనర్గ్ల కద న 
అలి బిఎ న! ఖు యత ౧ ఖు అటి 

కురువిన్హాః, ఆనర్హ్యద_న్లకురువిన్హానాం మాలికే = ఆనర్శ్యద న్తకురువిన 
ద యు అలాట్ (a యె ఇతి యట 

మాలికే, లే=-ఆనర్థ్యద న్తపరు వనమాలి కే. 

భావము : 

ఆ నలుడు దమయంతిని తన పరిహాసవచనములతో మిక్కిలి సంతోష 
పెట్టుచుండెను. అట్టి సమయములయందు ఆదమయంతి యామాటలను విని చిరు 

నగవు నవ్వినదేకాని గట్టిగా నవ్వలేదు. ఇట్లు ఆమె గాంభీర్యమును వహించి 
యుండినది. లోకమునందు ఏన్రీయు, ఆమూల్యములగు తన దంతములనెడి 

పద్మరాగములమాలలను రెంటిని, పైపళ్ళవరుసను కింది పల్లు వరుసను పరు 

నకు చూపదుగదా! తాంబూలమును వాడుటచే దంతములు కొద్దిగా ఎజ్జబారినవై 

పద్మరాగ ముతో పోలికను వహించియుండును. అట్టి దంతపం క్రిని గాననీయక 

ఆమె నలుని నర్మోక్తులను, చిరునగవును మ్మాతమే చేయుచు గాంభీర్యమును 
వహించియుండినదని యాశయము. 146; 

ల్లో. _వీక్యు భీమతనయా స్తనద్వయం 

మగ్నహార మణిము దయా ఒజ్కీ-త మ్, 

సోఢకా న్స పరిరమృగాఢతా 

సా త్వమాని సుముఖీ సఖీజనై ౫. 47 

ప. వి, వీక్యు-భీమతనయా. స్తనద్య్వయం-మగ్న వోరమణిము దయా. అజ్కి తం 

సోఢకా న్తపరిరమృగాఢ తా-సా-తు -అమాని- సుముఖీ-సఖీజనై ౪. 

అర్థము:- సఖీజనై ౩= చెలికత్తెలచే, భీమతనయా స్తనద్వయం; భీమతనయా == 
దమయంతియొక్క, సనద్వయం = చనుదోయి, మగ్నహారమణి 
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ముదయా; మగ్న = నలుడు వక్షఃస్థలముచే గట్టిగా గౌగలించుటచే, 

లోనికి నొత్తుకొనిన, హారమణి == కంఠ భూవషణములయందలి రత్నముల 

యొక్క, ముదయా =చిహ్నముచే, ఆజిి.తం=గు ర్రింపబడినదానినిగా, 

వీక్ష్య=చూచి, సుమ'ఖీ=-అంద మైన మొగ ముకల్లిన, సా=ాఆదమయంతి, 

సోఢకాంతపరిరమృగాఢతా; సోఢ=ాసహింపశ కక్రికల్గిన, లేదా సహింప 

బడిన, కాంత==|[పియునియొక్క_, పరిరంభ = కౌగలింపుయొక గ, 

గాఢతా=ాద్భృధఢ త్యముకల్లినదిగా, సా==-ఆమె, అమాని==తలంపబడినది. 

సమాసములు : 

బీమతనయా ననద్బంయం - భీమస్య తనయా==భీమతనయా స్తనయోః 
ద్యయం=ా స్తనద్వయం, భీమతనయాయాః స్తనద్వయం == భీమతన 

యా స్తనద్వయం. 

ముగ్న పోరమజిము(ధోయా _ హారాణాం మణయః = హారమణయః, 
మగ్నాళశ్చ తే హారమణయశ్చ = మగ్నహారమణయః, మగ్న హారము ణీనాం 

ముదా = మగ్నహారమణిము[దా, తయా=ామగ్న హారమణిము[దయా. 

సోఢకాంల్ వరిరవమ్య్భగా ఢతా- కాంతస్య పరిరమృః= కాంత పరిర మృః, 

కాంతపరిరమృస్య గాఢతా=ాళాంత పరిరమృగాఢతా, సోఢా కాంతపరిర 

మృగాఢతా యయా సా == సోఢకాంత పరి రంభగాఢతా. 

భావము : 

చెలిక తెలు దమయంతిచనుదోయిని, నలుడు దృఢముగా కౌగలించుట 

వలన లోనికి నొత్తుకొనిపోయి హారమణుల చిహ్నములతో కూడినదానినిగా చూచి 

ఆదమయంతి (పియుని గాఢమగు కౌగలింపును సహించినదానినిగా భావించిరి. 

కాంతుని ధృఢాలింగనము లేనిచో చనుదోొయి పె నట్టిచిహ్నము సంభవింప 

నవకొ ము లేదని యాశయము. 1147! 
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శో, యాచతే స్మ పరిధాపితాః సఖీః 

సా స్యనీవినిబిడ|కియాం యథా, 

అన్వమిన్వత తథా విహస్యతా 

నృత్త మ్యత్ర పతిపాణిచాపలమ్. 48 

ప. వి. యాచతే-స్మ-పరిధాపితాః-సఖీః-సో - స్వనీవినిబిడ[క్రియాం = యథా = 
అన్వమిన్యత_త థా- విహస్య-తాః వృ త్తమ్-ఆ| త-పతిపాణిచాపలమ్, 

ఆర్థము: సా=ాఆ దమయంతి, పరిధాపితాః=—వస్ర్ర ముకు క ఛైడి, సఖీః= చెలి 

కత్తెలను, యథా=ఎట్టు, స్వనీవినిబిడ క్రియాం; స్వ == తనదైన, 

నీవి == కోకముడియొక్క, నిబిడ క్రియాం == గట్టిపరచడమునుగూర్చి, 

యాచతే స్మ=కోరుచుండెనో!, తథా=ాఆ|పకార మే, తాః=చెలిక తెలు, 

విహస్య నవ్వి, ఆ|త=-ఈ ముడియున్న పదేశమునందు, పతిపాణి 

చాపలం; పతి==భ ర్రయొక్క, పాణిచాపలం== హ స్రచాంచల్యము, అనగా 

కోక ముడినీడ్చుట, వృతం=ా ఎర్చడినది, (ఇతి=ాఅని) అన్వమిన్వత == 

ఊహించిరి. కానిచో నీవిధముగా ముడిని గట్టిగా వేయుడని ఆమె 

చెలిక తెలను కోరుటే సంభ వింపదు, 

న్షరనీబినిబిశ (కీయాం-స్వస్యాః సీవిః =స్యనీవిః, స్వనీవేః నిబిడ కియా = 

స్వనీవినిబిడ కియా, తాం స్వసీవినిబిడ క్రియాం. 

వతివొజీచావలం- పత్యుః పాణిః == పతిపాణిః, చపలస్య కర్మ = 

చాపలం, పతిపాణొ చాపలం=పతిపాణిచాపలం. 

భావము : 

ఆ దమయంతి తనకు వస్త్రధారిణులై న చెలిక తెలను చూచి, వారిని తన 

వీరముడిని గట్టిగా వేయుశని (పార్థించినది, అప్పుడు వారా మాటను విని 

88) 
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నవ్వినవారై, ఈ ముడియన్నచోటనే భర్త లాగుట మున్నగు హ స్త్రచాపల్యము 
జరిగియుండును. అట్టు కానిచో నామె యాముడిని గట్టిగా వేయుడని కోరదని 

యూహించిరి. 140, 

ల్లో. కుర్వతీ నిచులితం ప్రయా కియత్ 

సౌహృదాత్ వివృతసౌరభం కియత్, 

కుడ్మలోన్మిషితసూన సేవినీం 

పద్మినీం జయతి సా స్మ పద్మినీ. 49 

ప. వి. కుర్వతీ-నిచులితం-[హియా-కియత్ - సొహృదాత్ _ వివృతసొరభం - 
కియత్ _కుడ్మలోన్మి షితసూన సేవినీం_ పద్మినీం-జయతి-సా-స్మ-_ పద్మినీ. 

అర్థము: పద్మినీ =పద్మినియను జాతీయం దుదృవించిన, సా=ఆ దమయంతి, 

కియత్ --కొంచెము, ర్మాతియందు జరిగిన సంగతిని, [పహీయా = 

సిగుచే, నిచులితం = చెలిక తెలయెదుటకూడ కప్పిపుచ్చబడినదిగను, 

కియత్=ాకొంచెము, సౌవృదాత్ == చెలిమివలన, వివృతసౌరభం; 

వివృత == వెల్లడింపబడిన, సౌరభం == మనోజ్ఞత్యము, (పువ్పపక్ష మున) 
పరిమళము కల్లినదిగను, కుర్యతీ == చేయుచున్నదై , కుడ్మలోన్మిషిత 
సూనసేవినీం; కుడ్మల = మొగ్గలను, ఉన్మిషితసూన = వికసించిన 

పూలను, సేవినీం= సేవించు, పద్మినీం=- తామరపూదీగెను, జయతి 
' స్మ==జయించుచుండినది. 

సమాసములు : 

సొవ్ఫోదాక్_ సుహృదః భావః=ాసౌహృదం, తస్మాత్=సౌహృదాత్. 

వివృ్భతనొరభం- సురభిణః భావః=ాసౌరభం, వివృతం సౌరభం యస్య 

తత్ == వివృత సౌరభం. స 

వడ్యలోన్భు వీతనూన సేబినీం_ ఉన్మిషితాని చ సూనాని ర ఉన్ని షిత 

సూనాని, కుడ్మ లాని చ ఉన్మిషితసూనాని చ =కుడ్మలోన్మిషితసూనాని, 

కుడ్మలోన్మిషితసూనాని సేవత ఇతి = కుడ్మలోన్మిషితసూనచేవినీ, 

తాం = కుడ్మలోన్మిషిత సూనసేవినీం. 
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పద్మిని యను ను త్రమన్రీ జాతికి చెందిన యా దమయంతి ర్మాతియందు 

జరిగిన విషయములలో కొంత చెలిక త్రెఐకు సైతము చెప క దాచుకొనుచును, 

కొంత దాని మనోజ్ఞత్వమును (పరిమళమును) వెల్లడిపజచుచు, మొగ్గలతోడను, 
వికసిత పుష్పములతో డను కూడిన కమలిని ననగా తామరతీగను జయించు 

చుండీనది. ఆమె దాచిన విషయములు పద్మ ముకులములతో డను, ఆమె వివ 

రించిన విషయములు విక సించిన పద్మములతో డను సమానములై. యామెయొక 

పద్మినీత్వమును సార్థకము గా వించినవి. పద్మిని యైనందువలననే ఆమె పద్మముల 
యందలి పరిమళమునుకూడ వెదజల్లినదని యాశయము.॥4€॥ 

Ea నాఒవిలోక్య నల మాసితుం స్మరో. 

ప్రీ ర్న వీకితు మదా న్మృగీదృశః, 

తద్ద్భుశః పతిదిశాఒ చలన్నథ 
టలు 

(పడితాః సమకుచన్ ముహుః పధ. 50 

ప.వి. న- ఆవిలోక్య - నలం ౬ ఆసితుం-స్మరః-[హీః-న-వీక్షీతుం - అదాత్- 
మృగీదృశః-తద్దృశ ౩-పతిదిశా-అచలన్ అథ - (వీడితాః-సమకుచన్ _ 

ముహుః.పథః. 

అర్ధము: స్మరః=మన్మ థుడు, మృగీదృళః = లేడిగంటియగు - దమయంతి 

యొక్క సంబంధమున, నలం=నలుని, అవిలోక్య = చూడక, ఆసి 

తుంచూఉండుటకు, న అదాత్ == అవకాశ మొసంగలేదు. [హీః= 

సిగ్గు, వీక్షితుం = చూచుటకు, న అదాత్ -- అవకాశ మొసంగలేదు. 

(కావుననే), తద్దృ్రశః = ఆ దమయంతియొక్క చూపులు, పతిదిశా== 

భ ర్రవంక కే, ముహుః==పలుమారులు, ఆచలన్=వెడలినవి. ఆథ-ా 

పిదపనే, దీడితాఃాసిగ్గును పొందినవై, పథః=ఆ మార్గమునుండి, 

సమకుచన్ ==సంకోచము నొందినవి. 



మృగీద్భలః న మృగ్యాః ద్భకశా వివ దృ్భశె యస్యా స్పా మృగీదృక్ , 

తస్యాః=-మృగీదృశః. 

భావము : 

మన్మథుడు నలుని చూడక యొకక్షణము కూడ దమయంతి యుండుట 

కవకాశ మొసంగలేదు. కాని యామెయం దేర్పడిన లజ్జ యామె ఆతనిని 

చూడనీయలేదు. కావుననే దమయంతియొక్క_. చూపులు పతియున్న వంకళతే 
పలుమారులు పరుగులిడినవి. కాని లజ్జవలన, [తోవనడుమనే మజలి పోయినవి. 

అనగా కామము, లజ్ఞయు, సమానబలము క ల్లియుండుటవలన, దమయంతియందు 

లజ్జా కామము లనబడు భావముల సంధి వర్శీతము. n50n 

a) 

శ్లో, నాఒనయా పతి రనాయి నేత్రయో 

ర క్ష్యుతామపి సరోకతామపి, ర్ల 
వీక్యితే స ఖలు యచ్విలోకనే 

తత్ర తత్ర నయనే దదానయా. ల్! 

ప. వి, న-అనయా. పతిః- ఆనాయి -నే|తయోః-లక్ష్యతామ్ -అపి - పరోక్షతామ్-= 

ఆపి- వీక్ష్య తే-స :-ఖలు-యద్విలోకనే-త|[త-త|త-నయనే-దదానయా. 

అర్ధము: అనయా == ఈ దమయంతిచే, పతిః = భర్తయగు నలమహారాజు, 
నేతయోః కన్నులకు, లక్షరతామపి=విషయముగా నుండుటను, న 

అనాయి= (సిగ్గునలన) పొండింప(బడలేదు, తథా=-అ ప్రే, పరోక్షతా 

మపి=కన్నులకు కానరాక యుండుటను, న అనాయి=అనురాగమువలన 

_ .- పొందింపబడలేదు, యత్ =--ఏలయనగా, విలోకనే== దర్శనము నిమిత 

మెనప్పుడు, తత త|త==ఆయా విషయములయందు, ననగా నద్దము 

మున్నగు వానియందు, నయనే = నేతములను, దదానయా = ఇచ్చు 

చున్న, తయా = ఆ దమయంతిచే, సః = ఆ నలుడు, వీక్ష్యతే స స్మ 
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ఖలు==|పతిబింబ రూపముగా చూడబడుచుండెను. అనగా నలుడు నేరుగా 

చూడబడక పోయినను, |పతిబింబరూపముగా తప్పనిసరిగా చూడబడు 
చునే యుండెను అని అర్థము. 

వరోక్షతాం- ఆక్షః పరస్తాత్పరోక్షం; పరోక్షస్య భావః==పరోకతా, 
తొండ పరోక్షతాం. 

యద్దింలోక నో-యస్య విలోకనం=ాయద్యిలోక నం, తస్మిన్ = యది 

లోకనే. 

భావము : 

ఆ దమయంతి భర్రయగు నలుని సిగువలన కన్నులెతి చూడలేక పోయి 

నది. అశ్లే యాతనిని చూడకయు నుండుట లేదు. ఏలయనగా, నితనిని చూచు 

టకు అద్దము మున్నగు వానిపై నామె దృవ్షిని, బజచుచు |పతిబింబాది రూపములో 

నాతనిని చూచుచుండినది. 1151॥ 

శ్లో, వాసరే విరహనిస్సహో నిశాం 

కాన్తయోగసమయం సమై హత, 

సా (పియా నిశి పున రి నోదయం 

వాళ్ళుతి స్మ పతికేలిల్రజ్లితా, 52 

ప, వి. వాసరే_విరహనిస్సహా-నికాం.కా నయోగసమయం - సమైహత - సా - 

[పాయా-నిశి-పునః -దినోధయం- వాజ్బుతి- స్మ -పతి కేళిల బితా. 

అర్థము: సా=ఆ దమయంతి, వాసరేాపగటిపూట, విరహనిస్సహా, విరహ= 

వియాగమునంధు, నిస్సృహా==ఓర్వలేనిదై , నిశాం = [పియునితో కలి 

యుట కనుకూలమైన రాతి కాలఘును, సమైెహత = కోరినది, నిశి 

పునః === రా తియందు, సతి కేలిల జ్ఞితా, _పతిజభ ర్తయొక్క, కేలిల్లా 



దూ 

 . 

శ్రీహర్ష నైషధము 

మన్మథ. కీడయందు, లజ్జీతాజసిస్లు నొందినదై, ప్రాయాజాస్వాథావి 

కమగు సిగ్గుచే, దినోదయం == పగటియొక 3 ఆవిర్భావమున్స, వాజ్బుతి 

స్మ = కోరుచుండి నది నూతన వివాహము నొందిన పడతుల మనో 
వృత్తి విచి తమని యర్ణమ. 

బరవానిన్సవోం విరహస్య నిస్సహా == విరహనిన వీ, కాన్తయోగ 
సమయం, కానస్య యోగః=ాకా న్రయోగః, కా న్రయోగస స్య సమయః == 

కాన్తయోగసమయః, తం==కా న్రయోగసమయం. 

దినోదయం _ దినస్య ఉదయః =దినోదయః, తంజాదినోదయం. . 

వతి కోలిలస్టాతా ఎ పత్యుః కేలిః==పతి కేలిః, పతికేల్యా లబ్జీతావాపతి 

కేలింట్జితా. 

భావము : 

అ దమయంతి పగటపూట విరహము నోర్వజాలకపోయినదై. రాతి 

సమయము రావలయునని కోరినది. ర్యాతియందు భర్రయొక్క మన్మథ్యకీడ 
యందు సిగ్గుపడినదై సహజమగు సిగ్గుచే పొద్దుపొడుచుటకై కోరుచుండినది. 

నూతన వివాహము నొందిన వధువుల మనోవృ త్రి విచిత మెనది. n52 

ల్లో, తత్కరోమి పర మభ్యుపైషియ 

న్మా (హయం 1నజ భయం పరిత్యజ, 

ఆలివర్గ ఇవ తేఒహ మిత్యమూం 

శథ్వ దాశ్యసన మూచివాన్ నలః, ర్రీ 

ప, వి. తత్-కరోమి. -పరమ్ -అభ్యు పైషి- యత్ మా. -[పాయం.(వజ- -భయం.=పరి 

త్యజ-అలివర్ష 8. ఇహ. లే_.ఆహమ్.ఇతి_.ఆమూం - శశ్వర్ -ఆళ్వసనమ్ ర 

ఊచివాన్ నలః, 



అష్టాదశ సర ల్! 9 

అర్థము: హే! [పియే!=ఓ పీయురాలా!, యత్ =ఎందువలన, (చుమృనా 

దిష = ముద్దు పెట్టుకొనుట మున్నగువానియందు) యతిజ్బోత్ = 

విడియో కొంచెము, అభ్యుపెషి =అంగీక రించుచున్నావు, పరం = కేవలము, 

తత్ దానినే, కరోమి=ా-చేయుదును, కాని నీకభిమతము కానిదానిని, 

చేయను, (కావుననే) (పైయం=ాలజ్ఞను, మా [వజ == పొందకుము, 

భయం=-=-భయమును, పరిత్యజ = వదలి పెట్టుము, ఆహం=నేను, 

తే==నీకు, ఆలివర్గః ఇన=చెలిక త్రెలవర్గ మువలె, నమ్మదగినవాడను 
ఇతి=ఆని ఇట్లు, నలః=నలుడు, నశ్వత్ =-పలుమాటులు, ఆశ్వ 

సనం = ఓదార్పును, ఊచివాన్ చెప్పెను, 

ఆలినర్౭.ఆలినాం వరః =ఆలివర£. 
౧ a ౧ 

భావము : 

రీ ప్రియురాలా! చుంబనము మన్నగు విషయములయందు నీవ ఎంత 

వజకు అంగీకరింతువో, అంతవజకే నేను చేయగలను. కాని నీకిష్టము కానిదాని 

నెంతమా[తము చేయజాలను. కావుననే, లజ్జ పడకుము. భయమును వదతి 

పెట్టుము. నేను నీ చెలిక త్రెలవలె విశ్వాస పాతుడను. ఇట్టు నలుడు దమయంతిని 

ఓదార్చెను. 1551 

శో యేన తన్మదనవహ్నినా సితం 
గం థి 

(పీమహౌషధి నిరుద్దశక్రినా, 

సిద్ధ్దిమద్భి రుద కేజి తైః పునః 

స [ప్రియః పియవచో భిమ నిణై ౪. 54 

ప, వి. యేన- తత్- మదనవహ్నినా- స్థితం- _హీమహౌషధినిరుద్ధళ క్రినా_ సిద్ధి 
మద్భిః- ఉదతేజి-తై ౩-పునః-సః=| పియః-| పియవచో ఒభిమ నంతై క్, 



520 శ్రీహర్ష నైషధము 

ఆర్థము యేన = వీ, తన్మదనవహ్నినా-తత్ == ఆ దమయ నియొక గు, 

మదన వహ్నినా, మదన=కామము వలని, వహ్నినా == అగ్నిచే, 
(హీ హౌవధినిరుద్ధళ క్తినా; (హీ = సిగ్గనెడి, మహౌవధి' = గొప్ప 
మూలికచే, నిరుద్ధ = అడ్డగింపబడిన, శక్రినా=ళ క్తి కల్గినదిగా, స్టితం= 

ఉండబడుట (జరిగినది), సః= ఆ మదనాగ్ని, సిద్ధిమద్భిః == సఫలత్వ 

మును కల్లించెడి శ క్రితో కూడిన, తైః =పూర్వోక్తములైన, [ప్రియపియ 

వచోభిమ న్లితైః, (పియవాపియునియొక్క-, |పియ వచః=|పియము 

అగు మాటలనెడి,'మం(తణై $==మం|త [పయోగములచే, ఉదలేజిాఊ తే 

జము ఫొందింపబడినది. 

లొస్యుదనోవ వూ నాం _మదనస్య వహ్నిః == మదనవహ్నిః, తస్యాః మదన 

వహ్నిః=తన్మదన వహ్నిః, తేన == తన్మదనవహ్నినా. 

(వామన వధినిదద్దళ నా. మహతీ చ సా ఓవధిళ్చ = మహౌవషథి౭, 

(హీః ఏవ మహొ; షధిః =[హీమహౌవరధిః, [హైామహౌషధ్యా నిరుద్దా శ్ క్తిః 

యస్య సః= హీమహౌవధి నిరుద్ధశక్రిః, తేనడా|హీమహౌ షి నిరుద్ధ 

శ క్రినా. 

(వియ(వియవచో థి మ్ల ?వై 2 పియాణి చ తాని వచాంసి చ= 

_పియవచాంసి, (పియస్య పియవచాంసి = [పియ్మపియవచాంసి, 

(పియపియ వచాంస్యేవ అభిమ నంణాని== పియవచో౬భిమ నణాని, 

తైః=ా|పియ| పి యవచోభిమ న్లిజై 8. 

భావము : 

ఆ దమయంతియందలి మన్మథాగ్ని, సిగ్గనెడి గొప్ప మూలికచే శ్రి 
నిరోధము కల్గియున్నది. కాని ఆ మదనాగ్ని (ప్రియుడైన నలునియొక్క 
(ప్రేమతో కూడిన మాటలనెడి సఫలములగు మంత పయోగములచే మజిల 
నుద్దీపింపబడినది. అనగా లజ్జచే బయటపడని దమయంతియొక్కు కామము 

నలుని (పియవచనములచే (పబలమగుచుండినదని యానయము., 15కీ॥ 



ఆ దమయంతి |ప్రియుడగు నలుడు తన ఉొమ్ముపై నుంచిన హ స్తమును 
నెట్టివైచి, తన రెండు భుజములచేతను తన స్తనములను గట్టిగా కప్పివై చెను. 

అట్లు గప్పుటవలన తెలియున దేమనగా, నా దమయంతి సిగ్గుచే వెలుపలనున్న 

నలుని వదలి, హృదయమందున్న వానిని, కౌగలించుకొనెనో యన్నట్టుండెను. 

హృదయమందున్న వానిని కౌగలించుకొనినచో ఇతరులు చూడజాలరు కాన లజ్జ 

కలుగదని యెంచి వానిని గట్టిగా కౌగలించుకొనెనో యన్నట్టుండెను. ub 

శ్లో అన్యదస్మి భవతీం న యాచితా 

వార మేక మధరం ధయామి కే, 

ఇత్యసిస్వద దుపాంశు కౌకువాక్ 

సోపమర్షహఠనృత్తి రేవ తమ్. 56 

ప. వి. ఆక్యత్ అస్మి _భవతీం-న_ యాచితా-వామ్- ఏకం -మధురం-ధయామి ఆ 

తే-ఇతి -అసిస్వదత్ - ఉపాంశు-కాకువాక్-సోపమర్షహతవృ త్రిః-ఏవ-తమ్. 

అర్ధము: షే (పియే! == ఓ [పియురాలా!, భవతీం=ానిన్ను, అన్యతీ = వేతొక 

దానిని, యాచితా=యాచించువాడనుగా, నాఒస్మి =కా(జాలను, (కిన్తు = 

కాని) వారమేకం= ఓక తడవమా[త మః, తే =నీయొక్కం, ఆధరం = పెద 

విని, ధయామి=-పానము చేయుదును, ఇతి==ఇట్లు, ఉపాంశ =రహస్యము 

నందు, కాకువాక్, కాకు=-అనునయముతో కూడిన, వాక్ = మాటల 

గలవాడై, సోపమార్దహఠవృ త్రిః == స్తనమర్దనము నందు నామె కోరక 

పోయినను బలాత్కారముతో నేర్పడిన (పవృ త్రికలవాడై, అసిస్వదత్ = 

పానము గావించెను, 

కొటవార్ ఒకాకుః వాక్ యస్య సః=కాకువాక్, 



తహ్టేదళ...సర్గ ॥ కలికి 

హ 

వృ త్తిః = ఉపమర్శ హఠవృ త్తిః, ఉ పమర్హహఠ వృత్తా సహ వరత 

ఇతి==సోపమర్ద హఠవృ త్తిః. 

భావము : 

ఓ (పియురాలా! నేను నిన్ను తప్ప, మజియొక వస్తువును దేనినికూడ 

యాచఛింపను... ఒక్క-మాజు నీపెదవిని మ్మాతము పానము చేయుదును. అని 

రహస్యముగా ననునయవచనములు చెప్పుచు నామె కోరక పోయినను బలాత్కార 
ముగా నామెయొక్క స్తనములను మర్దించి యధరపానము చేసెను. 1561 

శ్లో . పీతతావక ముభాసవోఒధునా 

భృత్య ఎష నిజకృత్య మర్గ తి, 

తత్కరోమి భవదూరు మిత్యసౌ 

తత్ర సన్న్యధిత పాణిసల్ల వమ్ ॥(పకీపము॥ 

ప. వి. పీతతావకమథాసవః-అధునా _ భృత్యః-ఏమః- నిజకృత్యమ- అర్హతి- 

తత్ క రోమి-భ వదూరుమ్ -ఇతి-అసౌ-త [త -సన్న్యధిత-పొణివల్పవమ్. 

అర్థము: హే భై మి=ాఓ దమయంతీ ! ఏషః = ఈ నేననెడి, భృత్యః = 

దాసుడు, పీతతావక ముఖాసవః; పీత==-పానము చేయ(బడిన, తావక=ా 

నీదైన, ముఖ=ానోటియందలి, ఆసవః =మద్యముకలవాడై , అధునౌ దా 

ఇప్పుడు, నిజకృత్యం=తనక రవ్యమైన, పాదములు పట్టుట మున్నగు 
కార్యమునకు, అర్హ తిజాతగినవాడై యున్నాడు. తత్ = అందువలన, 

భవదూరుం=గ్భృహమునందును, ఉదా్యనమునందును పూవులుకోయుట 

వలన ఆలసినట్టి సీ తొడలను, కరోమి==ప్రైదను, ఇతి = అని, త|త= 

ఆమెయొక్క. తొడలయందు, పాణిపల్పవం = చిగురుతో సమానమగు 

హస్తమును, సన్న్మధిత=ాచక ,-గానుంచెను. 



వీతతావతరముఖానవః. తవ ఇదం=తావకం, తావకం చ తత్ ముఖం 

చ= తావకముఖం, తావకముఖే ఆసవః == తొవకముకాసవః, పీతః 

తావక ముఖాసవః యేన సః=ాపీత తావక ముఖాసవః. 

నిదిర్భోత్యా౦- నిజం చ తత్ కృత్యం చ=నిజకృత కం, 

భవదూడుం- భవత్యాః ఊరుః=భవదూరుః, తండాభవదూరుం. 

పొజీవల్ల వోమ్ _ పాణిః పల్లవ ఇవ=పాణిపల్లవః, తం=పాణిపల్లవమ్. 

భావము : 

ఓ దమయంతీ! నేను అనెడి దాసుడు నీనోటియందలి మద్యమును. 
పానముచేసినవాడనై యిప్పుడు. తన కర్తవ్యమైన నీపాదసంవాహనరూపమగు 
భృత్యకార్యమును చేయుటకు తగినవాడను. కావున గృహమందు పనులచేతను, 
ఉద్యానమందు పూలుకోయుట మున్నగువానిచేతను' నలసీన సీతొడలను బర్జైదను, 

ఇంకొక భృత్యుడుకూడ నే ముఖ్ చ్చిష్టమును సేవించి పాద సంవాహనము 

చేయట సహజమే కదా! 

(ఇది (పవ్షేపము. (పకాశ వ్యాఖ్యననుసరించి వ్యాఖ్యాత ము). 

ల్లా 'చుమృనాదిషు బభూవ నామ కిం 

తద్వ్టృథా భయ మిహాఒపి మా కృథాః, 

._ ఆలపన్నితి తదీయ మాదిమం 

స వ్యధత్త రసనావలివ్యయమ్. ఫ్రీ? 

ప, వి. చుమృనాదిష-బభూవ -నామ-కిం-త త్ వృథా -భయమ్ -ఇహ-ఆపి-మా- 

కృథాః ఆలపన్ ఇతి. తదీయమ్ -ఆదీమం -సః = వ్యధత్త _ రసనావలి 

వ్యయమ్. 

అర్థము ;- హే (పియే! = ఓ ఫియురాలా, చుమ్చునాథిషు == అథరపానము 
మున్నగునవి, (కృతేష= చేయబడినను). తే=ానీకు, కిం నామ వల 
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యనిష్టము, బభూవ = కల్లినది, (ఏమియు కలుగలేదు) తత్=-అందు 

వలన, ఇహ ఆపి=ాదేయబోవు సుకతమందును, వృథా = వ్యర్హ ముగా, 

భయం=ాభయమును, మా కృథాః = చేయకుము, ఇతిడా ఇట్లు, 

ఆలపన్ =చెప్పుచునే, సః= ఆ నలుడు, తదియం ౫ దమయంతికి 

సంబంధించిన, ఆదిమం = మొదటిదై న, రసనావలివ్యయం, రసనామవా 

ములనూలి యొక్క. ఆవలి = సరముల వరుసను, వ్యయండావిప్పుటను, 

వ్యధ తడైబేసె 

బుంవినాదిము. చుమృనం ఆదిః యేపాం తే చుప్పునాదయెః. తేషా 

చుమృనాదిషు 

తదీయం _ తస్యాః ఆయంచాతదీయః, తం తదీయం. 

రననావ లివ్యు యం-రసనాయా ఆవలిః=రసనావలిః, రసనావలేః వ్యయః 

=రసనావలివ్యయః, తండారసనావలివ్యయం. 

భావము : 

ఓ! [పియులారా! ఆధరపానము మున్నగుపనులయందు నీ కేమి యనిష్టము 

వాటిల్రినది. అనగా నేమియు వాటిల్లలేదు. అనగా చేయబోవు సంభోగమునందును 

నీ కెట్టి యనిష్టము వాటిల్రదు. కొన వ్యర్థ ముగా 'భయపడవలదు. అని చెప్పుచునే 

యా నలుడు రమించుటకై యాదమయంతియొక్క మొలనూలు పేటలను విప్పెను. 

నో 
౧౧ 

115 Ti 

అ_స్పివామ్యభర మ_స్తికొతుకం 

నాఒ_స్పిఘర్మజల మ_స్పివపధు, 

ఆస్తిఖీతిరత మ_స్తివాంఛితం 

(పాప ద_స్తిసుఖ మ స్పిపీడనమ్. ్రి 

ప. వి. ఆ స్తివామ్యభరమ్ -అ సికౌతుకం-సా- ఆ సిఘర్మజలమ్ - అ సివేపథు- 
ఆ స్తిఫీతి_రతమ్-ఆ స్రివాళ్ళోతం- (పాపత్- అ స్తిసుఖమ్- ఆ స్తిపీడనమ్, 
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వలన నానందముతో కూడినదై నఖక్షతదంతక్షతాదులతో నేర్పడిన బాధ ననుభ 

వించినది. ఇట్టి కామ్యభారకౌతుకాదులతో కూడిన సురత సంభోగము 
యనుభవించినది. 156॥ 

శో హీ స్త్వవేయ ముచితైవ యన్నవ 

స్తావకే మనసి మత్సమాగమః, 

తతు ని సస మజససజమాత్ 
అణి “యి ny 

వీడ మావహాతి మామకం మనః, 

నామె 

99 

ప. వి. (హీః-తవ-ఇయమ్-ఉచితా _ ఏవ-యత్_నవః-తావకే - మనసి-మత్సమా 

గమః-తత్ -తు-ని స్త)పం- అజ ససజ్ఞమా త్. వీడమ్-ఆ వహతి- మామకం- 

మనః. 

అర్థము: హే (పియే = ఓ (పియురాలా, యత్ = ఎందువలన, తావే = 

సీదైన, మనసి = మనస్సునందు, మత్సమాగమః = నా కలయిక, 

నవఃానూతనమో, తత్=ఊఅందువలన, తవ=ానీకు, ఇయం = ఈ, 

హీఃాసిగ్గు, ఉచితై వడాతగినదే, తు == కాని, అజ[ససజ్ఞ్జమాత్ = 

ఇంతకాలము నిరంతరము మనస్సుతో కలయిక యుండుటవలన, 

ని స్త్రిపం= సిగ్గులేని, మామక ం౦=నాదైన, మనః=మనస్సుకూడ, 

వీడం — లజ్జను, ఆవహతి = పొందుచున్నది. సీతోడ దాహ్యమైన 

కలయిక ఏర్పడుటవలన సిగ్గు నొందుచున్న దని యర్థము. 

తొబోతో.తవ ఇదండాతావకం, తస్మిన్ =తావకే. 

మత 1మాగమ౭.మమ సమాగమః=ామత్సమాగ మః. 

నిగ వం-నిర్లతా తపా యస్మా త్తత్ =నిస్తపం. 

అజసనబ్గమాత్ -_ అజ్మసం సజ్ఞనమః == అజ([ససజ్ఞ్జమః, తస్మాత్ = 

అజ ససజ్జమాత్. 
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భావము : 

ఓ [పియురాలా! నీమనస్సునందు నాకలయిక కొ తది కాన నీకు సిగ్గును 

కలిగించుచున్నది. ఇది తగినదే. కాని నిరంతరము ఇంతకాలము మనస్సుతో 

నీకలయిక యుండుటవలన కొ త్రదనము లేక పోవుటచే నామనస్సుకు సిగ్గు గలుగక 

యుండినది. కాని ఆది ఆంతరంగిక మైన కలయిక. |పకృతము మనకేర్పడిన 

కలయిక బాహ్యమును, నూతనమునై యున్నది. కాన ఇది లజ్జను కల్గించు 

చున్నది. 1591 

శో ఇత్యుపాల భత సమ్బుజి|కియా- 

రమృవిఘ్న ఘనలజి తె రితామ్, 
జయా జ 

తాం తథా స చతురో నసా యథా 

త్రప్తుమేవ త మను (త్రపా మయాత్. 60 

ప వి. ఇతి. ఉపాలభత. సమ్బుజిక్రియారంభ విఘ్నఘనలబ్జితె £= జితాం- తాం. 

తధా.సః- చతురః.-న- సా-యథా- తప్రుం-ఏవ-తం-అను_ [తపాం- 

ఆయాత్. 

అర్థము: సమ్బుజి క్రి యారంభ విఘ్న ఘనలజ్జితై ౩; సంభుజి క్రియా = సంభోగ 

కియలయొక్క., ఆరంభ=|పారంభమునకు, విఘ్న=! పీతిబంధక ము 

లెన, ఘన: జ్ఞితై క = గాఢములై నలజ్ఞలచే, బీతాం = జయింపబడిన, 

తాం= ఆ |పీయురాలిని, చతురః=పరిహాసమందు నిపుణుడగు, సః 

ఆ నలుడు, తధా=ాఆవిధముగా, ఉపాలభతవనిందించెను. యథా == 

ఏవిధముగా, సా=ాఆ [పియురాలు, తమను=నలు నుద్దెశించి, (తపు 

మేవ = సిగు చెందుట కే, తపాండాలజ్ఞను, ఆయాత్ = పొందినది, 

అనగా సిగ్గు చెందుటకే సిగ్గు పడినది. అనగా నలుడు పెవిధముగా 

విమర్శించుటవలన మరల నతని విమర్శకు లోనుకావలసివచ్చు ననెడి 

సిగ్గును మాని సంభోగమునకు దిగినదని యర్థము. 
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నమ్మ) జి(తీయారంభవిష్ళు భునోలజ్జితై *- సమ్బుజిరేవ [కియా =సమ్ముజి 

[కియా, సమ్బుజి కియాయాః ఆరంభః = సంభుబి కియారంభః, 

సమ్మ్భుజ్మి కీయారంభస్య, విఘ్నాః = సమ్భుజి కియారంభవిఘ్నాః, 

సంభుజి కియారంభవిఘ్నాః ఏవ ఘనలబ్దితాని== స మ్భుజ్మికియారంభ 

ఘనలబజ్జితాని, తై $౭ఊ౭సమ్మ్భుజ్మికియారంభవిఘ్నఘ నలబ్జితై 8. 

భావము : 

ఆ దమయంతి సంభోగ క్రి మకు (పతిబంధకములై న మిక్కు_టములగు 

సిగ్గలచే పరవశమె పోయినది. కాని పరిహాససిపుణుడై న యా నలుడు ఆమెను 

పెక్కువిధములుగా సేగువిషయమందు విమర్శించుటచే నామె సిగ్గుచెందుటకే 

సిగ్గుపడినది. అనగా సిగ్గును మాని సంభోగమున కవకాశ మొసంగినదని 

యాశయము. 11601 

థో బాహువ క్ర౦జఘన సనా జిత 
గా వక ఆం యం. 

దృంధగంధరతస జ్లతానతీః , 

ఇచ్చు రుత్పుకజనే దినే స్మితే 

పీక్షితేతి సమకేతి కేన సా. 

ప. వి. బాహువ క్తజఘన స్తనాజ్జింతద్చ ంధగంధర తసజతానతీః _ఇచ్చుః = ఉత్సు 

కజనే-దినే-స్మితే-పిక్షితా-ఇతి-సమకేతి-తేన -సా. 

అర్హ ము:- షా భైమి! = ఓదమయంతీ!, ఉత్సుకజనేడాతమతమ కార్యములను 

చేయుటయందు కుతూహలముకల్లిన జనులుగాని, ర్మాతివృతాంతము విను 

టకు కుతూహలముక లిన చెలిక తెలు మున్నగుజనము, దినే == పగటి 
యందును, తే=ానీకు సంబంధించినట్టి, బాహువ క్షజఘన స్తనాజ్లి ఏత 

దృంధగంధరతసజ్ఞతానతీః, బాన =భుజములకును, వ క)=- ముఖము 

84) 
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నకును, జఘన==జభఘనమునకును, స్తన= స్తనములకును, ఆజ్జ్)=ా 

పాదములకును సంబంధించిన కామశాస్త్ర ములందు (పసిద్ధములై న, 

బంధడానాగ పాశము మున్నగు బంధములయొక్క., గంధ = లేశము 

కల్గిన, రత=సురతకేలితో, సంగత = సంబంధించిన, ఆనతీః = 

అవయవముల యొక్క. మిక్కు_టములగు న|మత్యములను ననగా 

మిక్కిలి నేర్చుతో నాయా యవయవములను వంగునట్టు చేయు పద్ధతు 

లను లేదా, సంగతా=ాసంబంధించిన, నతీః-నతులను, అనగా నాయా 

యవయవములను వంచి చేసెడి బంధములను, ఇచ్చుః=కోతినవాడనుగా, 

అస్మి = అగుచున్నాను, స్మిలే దా ఓ చిలునవ్యుగల దమయంతీ! - ఆని 

సంబోధనకూడ కావచ్చును. ర్యాతి జరిగిన బంధములతో కూడిన సురత 

ముయొక్క. స్మృతి యేవిధముగా కల్గునో ఆ విధముగా దృష్టితోడనే 
సూచించి యనురాగాతిశయముచే, పగటియందును తన యా సురతాభి 

లావను స్మరింపజే సెనని భావము. 

లేదా, క్రమముగా బాహువులయొక్త బంధము, పద్మినీజాతియగుటచే 
ముఖముయొక్క_ పరిమళము, జఘనముయొక్క_ సురతము, స్తనముల 

యొక్క. కౌగిలింపు, పాదములయందు పడుట మున్నగువానిని, ఉత్సుక 

జనే =తమతమ కార్యములయందు ఆసక్తిగల జనముకల్లిన, దినే౭.పి దా 
పగటియందును, ఇచ్చు రస్మి ఇతి == కోరిక గలవాడనై యున్నానని, 

తేనాఆ నలునిచే, వీక్షితాజచూడబడిన, సా==ఆ దమయంతి, సమ 

కేలి=ాసంజ్ఞ చేయబడినది. 

లేదా, ఉత్సుకజనే =కుతూ హలముగల జనముతో కూడిన, డినే= 

పగటిపూట, ఏక్షితా=చూడబడిన ,సా =దమయంతి, ఇచ్చుః =సంభోగెచ్చ 

కలవాడనుగా, అస్మి =ఉన్నానని, సమకేతి=సంకేతము గావింపబడినది. 
“ఉత్సుకసభీజనేఒస్మి తే |వీడితా' యను పాఠము ననుసరించి ర్మాతిజరి 
గిన విషయములను గూర్చిన (ప్రశ్నలయందలి కోరికను మటుగుపరచు 

టకై ,దానివలన లజ్జ కలుగక యుండుట కై ,అస్మితే=చిరునగవులేనిది యు, 

విషయమును తెలిసికొనుటకై కుతూహల ముకల్లిన చెలిక తెలయెదుట 

ముందు చెప్పి న! పకారము అదమయ ని నలునిచే “సంకేతము గావింపబడి 

నది, అనగా రా (తీయందు చేయబడిన బా హుబంధములు మున్నగువాని 

నిప్పుడుకూడ గోరుచున్నానని రా|తిజరిగిన విషయములను ల్ల ప్రిపజిచు 

టకై చెలిక త్రెలయెదుట నిట్టు చెప్పెనని యర్థము. అందువలననే యామె 

స్స 

ళా 



అ స్టాదళ సర్గ ర్ి] 

సిగ్గుపడినది. లేదా, కతూహలముకల్లిన చెలిక తెలు నవ్వ నారంభింపగనే 

యామె సిగ్గుపడినదని కాని యర్థము. 

లేదా, ఓ దమయంతీ! నీ బాహుబంధాదులను పగటిపూట చూడగలను. 

ఏలయనగా, రాతియందు వానిని చేసినను నేను చూడలేదు. కాన పగటి 

యందు వానిని చూడగోరుచున్నా నని యానలునిచే ఆమె. చెప్పబడినది. 

నేనొక్క_డనే చూడడము కాదు, . నీ చెలిక తెలు . కూడ చూడగలరని 

“ఉత్సుక' శబ్బముచే సూచితము. (ఇంకను నీక్లోకము పె వ్యాఖ్య లున్నవి, 
౧ (౧ __— ) 

కాని [గంథగారవభయముచే చెప్పబడలేదు). 

భావము : 

ఓ దమయంతీ! తమ తమ కార్యమును చేసికొనుటకు కాని రాతి 

జరిగిన విషయములను వినుటకు గాని కుతూహలముగల చెలికత్తెలు కూడిన 

పగటియందును నీకు సంబంధించిన బాహువులు, ముఖము, జఘనము, 

స్తనములు, పాదములనెడి అవయవముల యొక్క నాగపాశాది బంధముల 

లేము కల్లిన సురతముతో కలసినట్టి నేర్పుతో, అవయవములను వంచునట్టి 

విధములను చూడగోరుచున్నాను. అనగా రాతి జరిగిన నాగపాశాది బంధము 

లతో కూడిన సురతమును స్మరించునట్టు తన చూపులతోడనే తెలియునట్లు 

గావించి, యనురాగాధిక్యముచే పగటియందును, నట్టి సురతమందలి తన 

యభిలాషను ఆ దమయంతికి సూచించెనని యాశయము. 

ఈ శ్లోకము పక్షి పము, నారాయణభట్టు వ్యాఖ్యానించుటవలన నిందు 

చేర్చబడినది. 

ల్లో, (పాత రాత్మశయనా ద్వినిర్యతీం 

సన్నిరుధ్య యదసాధ్య మన్యదా, 

తన్ముఖారృణముఖం సుఖం భువో 

జమృజిత్ క్షీతిశచి మచీకరత్ , గ్ర 
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ప. వి. |పాతః- ఆత్మశయనాత్ - వినిర్యతీం - సన్నిరుధ్య- యత్. అసాధ్యం- 
అన్యథా-తత్ _ముఖభార్పణముఖం-సుఖం-భువః- జమృటజిత్ - శీ తిశ నీమ్ _ 

అచీకరత్. 

అర్థము : - భువః = భూమికి, జమృజిత్ =ఇ౦దుడై న నలుడు, [పాతః=ా 

ఉదయమున, ఆత్మశయనాత్తన పడకనుండి, వినిర్యతీం వెడలు 

చున్న, క్షితిశచీంచాభూలోకపు శచీదేవిని, అనగా తన |పియురాలిని, 

సన్నిరు ధ్యా అడ్డగింవి, ఆనగా చేతులతో లాగి, ఆన్యదా=ామజియొక 

సమయమునందు, అనగా నింటినుండి వెడలిన పిదప, యకత్=ఎటువంటి 

సుఖము, అసాధ్యం మూ అశక్యమో, తత్ = అటువంటి, ముఖార్పణ 

ముఖం= ముఖమును ముద్దిడుట మున్నగు రూపమునందున్న, సుఖం== 

సుఖమును, అచీకరత్ ==చేయించెను. దమయంతిని లాగి పట్టుకొని 

యామెచే, తన ముఖమును ముద్దిడుకొనునట్టు చేయించెనని యర్థము. 

ఆత్భళయనాత్ _ఆత్మనః శయనం = ఆత్మ శయనం, తస్మాత్ = 

.. .ఆత్మశయనాత్. 

అనొధ్యంం-న సాధ్యం= అసాధ్యం, తత్ =-అసా ధ్యం. 

 ముథ్రార్భణమభఖిం-ముఖస్య అరృణం యస్మిన్ తత్ ==ముఖార్పణరి, 

ముథార్వణం చ తత్ ముఖం చాముకారృణముఖం,. 

జమ్ము టీత్ _ జమృం జయతీతిడా =జమృటజిత్ 

వీతీిశబీం. తేరే?! శచీ=కితికనీ, తామ్=ాక్షీతిశవీమ్. 

భావము : 

భూలోక మునకు ఇం[దుడైన నలుడు, ఉదయమునందు పడక నుండి 

వెడలుచున్న భూలోకపు శచీదేవి యను, దమయంతిని చేతులతో లాగికొని, మజీ 

యొక సమయమున ననగా నింటిని విడచినప్పుడు చేయుట కసాధ్యమెనట్టి, 
దమయంతి చేతి ముద్దును చేయించుకొనెను. . అనగా ఆమెను ల్రాగిపట్టుకొని 

యామె తనను ముద్దిడునట్టు చేసుకొనెను. 1611 



అష్టాదశ సర్గ లలీలి 

శ్లో నాయకస్య శయనా దహర్యుఖే 

నిర్గతా ముద ముదీక్ష్య సు(భ్రువాం,: 

ఆత్మనా నిజనవస్కరోత్సవ 

స్మారిణీయ మహృణీయత స్వయమ్. 62 

ప, వి, నాయకస్య-శయనాత్ -అహర్ముఖే-నిర్గతా-ముదమ్- ఉదీక్ష్య-సు బ్రువామ్= 
ఆత్మనా-నిజనవస్మ రోత్సవస్మారిణీ- ఇయమ్ఆ హృణీయత -స్యయమ్. 

అర్థ ము: ఆహర్ముఖే== ఉషఃకాలమనందు, నాయకస్య = భ రయొక ,, శయ 

నాత్ =2పడక నుండి, నిర్గతా = వెడలిన, ఇయం== ఈ దమయంతి, 

సుుభువాం వా చెలిక త్తెలకు, ముదం = తన సంభో గచిహ్న ములను 

చూచుటచే కల్గిన సంతోషమును, ఉదీక్ష్యవాచూచి, ఆత్మనా==మనస్సుచే, 

- నిజనవస్మరోత్సవ స్యారిణీ, నిజ == తనదైన, నవ = నూతనమగు 

స్మరోత్సవ == సంభోగమువలని యానందమును, స్మారిణీ = స్మరించు 
చున్నదై , స్వయ మేవ=-తానుగనే, ఆహృణీయత=సిగ్గుపడెను, 

అవొడ్యు లే _అహ్నః ముఖం= అహర్ముఖం, తస్మిన్ అహర్ము ఖే, 

నిజనోవన్యురోత్ళవస్యారిణీ _ స్మరన్య ఉత్సవః = స్మరోత్సవః, 

 నిజశ్నాసొ స్మరోత్సవశ్చ. = నిజస్మరోత్సవః, నిజస్మరోత్సవస్య 

స్మారిణీ == నిజస్మరోత్సవ స్మారిణీ, 

భానము 

ఉమఃకాలమునందు భర్తయొక్క. పడకనుండి లేచి వెల్యడుచున్న ఆ 
దమయంతి తన సంభోగ చిహ్నములను చూచుటచే చెలికత్తెలకు కల్గిన. 

యానందమును గాంచి, తన మనస్సుచేతనే, తన సంభోగోత్సనమును స్మరించు 

చున్నర్జై తానుగనే సిగ్గు చెందినది, 1681... 



కరి శ్రీహర్ష నైషధము 

శో తొం మీథోఒభిదధతీం సఫీః (ప్రియ 

స్యాత్మనశ్చ స ని శావిచెష్టితం , 

పార్శ్వ్యగః సురవరాత్ పిధాం దధత్ 

దృశ్యతాం [శుతకథో హసన్ గతః, (0 

ప.వి. తాం- మిథః-ఆభిదధతీం_సఖీః-| పియస్య -ఆ త్మనః-చ- సః- నిశావి చేష్టితం - 

పార్వ్వగః-సురవరా త్ -పిధాం-దధత్ _-దృశ్యతాం- శుతకథః - హసన్ = 

గతః, 

అర్థ్ ము:- పార్శ్యగః == సమీపమందున్నను, సురవరాత్ = ఇం దాదిదేవతల 

యొక్క వరమువలన, పిధాం==ఆంతర్జానమును, దధత్ = ధరించు 

చున్న, సః=ఆ నలుడు, |పీయస్య=౫ా|పియుడె న నలునియొక యు, 

ఆత్మనశ్చ = తనయుక్కయు, నిశావిచేష్టితం; నికా==రా|తియందలి, 

విచేస్టితం == పనిని, మిథః ==-రహస్యమునందు, సభీః = చెలిక త్రెలను 

గూర్చి, అభిదధతీం =చెప్పుచున్న, తాం=ఆ [పియురాలిని, [శుతకథ:ః = 

అంతర్జానమందు వినబడిన పియురాలివచనములు గలవాడై, (కావుననే) 
హసన్ =నవ్వుచు, దృశ్యతాం= వారిక మ్నుఖకు కనబడుటను, గత$= 

పొందెను. 

నికొఎిచేన్దీతం = నిశాయాం విచేన్టితంచనికావిచేన్టీతం, తత్ == నిశా 

విచేష్షితం. 

వొర్య్టూగఃి = పార్శ్వం గచ్చతీతి==పార్య్వగ:. 

నురవరాత్ _ సురాణాం వరః=సురవరః, తస్మాత్ జసురవరాత్ , 

(దతతథః _ | శుకా కథా యేన సఃహాశుతక థః, 

భావము : 

నలుడు చెంతనున్నను నిందాదుల వర్మ పసాదమువలన నంతర్థానము 

చెందినవాడ్రై, (పయునకును, తనకును సంబంధించిన రా తియందలి వ్యాపార 
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మును చెలిక తెలకు వినిపించుచున్న (పీయురాలిమాటలను విసి బిగ్గజగా నవ్వుచు 

వారి క చ్చట నగపడెను. ॥1*€1॥ 

ల్లో, చక్రదార విర హేకణక్షణే 

భిభ్యతీ ధవహసాయ సాజఒభవక్, 
క్వాపి వస్తుని వద త్యనాగతం 

చిత్త ముద్యదనిమి త్తకౌతుకమ్, [4 

ప. వి. చ| కదారవిరహేక్షణక్షణే- బిళ్యతీ.ధవహసాయ-సా=ఆభవత్ -క్య- ఆపి- 

వస్తుని.వదతి=అనాగతం-చి తం=-ఉద్యదనిమి త్తకౌ తుకమ్., 

అర్థము: - చ[కదారవిర హేక్షణక్షణే; చకదార=రాతియందు చ| కవాకియొక్క-, 

విరహ == వియోగమును, ఈక్షణక్షణే = చూచునట్టికాలమునందు, 

బిభ్యతీ == తనకును ఒకప్పుడు నలునితో వియోగము కలుగుననెడి భావ 

ముతో భయపడుచున్న, సా==ఆ దమయంతి, ధవహసాయ == [పియుని 

హాస్యమునకై , అభవత్ ==నిమి త్రముగా నేర్పడినది, లేదా, ఈ భయము 

యొ కమే!, క్యాపిాఒకానొక , వస్తుని == వసువువిషయమున, ఉద్యద 

నిమిత్తవై కృతం; ఉద్యత్ =ఉద్భవించిన, అనిమి త == ఆకస్మిక 

మగు, వై కృతం =వికారము కల్గిన, చి తం=ామనస్సు, అనాగతం= 

రాబోవు శుభాశుభములు మున్నగువానిని, వదతి జ్ఞ ప్రిపఅచుచున్నది. 

ఈ(శదారోబిర్ పాక్షణక్షనో = చకస్మ దారాః = చ్మకదారాః, చ్యకదా 

రాణాం విరహః =చ్యకదారవిరహః, విరహస్య ఈక్షణం =విర హేక్షణం, 

చ[కదారవిర పే బాక్షణస్య క్షణః=చ|కదారవిర హేక్ష ణక్షణః, తస్మిన్ = 

చకదారవిర హేక్షణక్షణే. 

ధనవానాయ ౨ ధవస్య హాసః ాధవహసః, తస్మై =ధవహసాయ, 
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_ ఉద్యాదనిమి ల్తవై కృతం _ ఆవిద్యమానం నిమిత్తం యస్య తఠ్= 
అసిమి త్తం, అనిమి త్తం చ తత్ వెకృతం చ = అనిమి తవె కృళం, 

ఉద్యత్ అనిమిత్ర వెకృతం యస్య తత్ =ఉద్యదనిమి తవె కృతమ్ 

భావము : 

ఆ దమయంతి రాత్రియందు చ్మకవాకాంగనయొ క్ర క వియోగమును చూచి, 

తనకును ఒక ప్పుడు నలునితో వియోగము కల్లునేమో యని భయపడుచు [పియుని 

హాస్యమునకు ప్నాతయెనది. అనగా నీమెకు ఆకస్మికముగా భయమేర్పడుటవలన 
అతడు నవ్వెనని యర్థము, లేదా, యిది యుక్తమే ! ఏల యనగా, ఏదియో 
రిక వసువు విషయమఘునందు ఆకస్మికముగా వికారము చెందిన నస్సు రాబోవు 

శుభాశుభములను సూచించును. కానిచో చ్మకవాకియొక్క విరహమును చూచి 

సంతటనే దమయంతి చిత్తము ఏల వికృతి చెందును? ఆని యాశయము, | రీశ్తీ॥ 

FAD చుమ్బితం న ముఖ మాచకర్ష యత్ 

సత్యు ర్త రమృతం వవర్ష తత్, 

సా నునోద న భుజం య దర్శితం 

తేన తస్య కిమభూ న్న తర్పితమ్. 65 

ప,వి. చుమ్బితం- న-ముఖం-ఆ చక ర్ష-యత్ _పత్యుః- అంతః - అమృతం వవర్ష ఎ 

తత్- సా- నునోద- న భుజం _ యత్ -అర్చితం-తేన-తస్య-= కిమ్- 

అభూత్- న. తర్పితమ్. 

అర్థ ము:- సా==ఆ దమయంతి, చుమ్చితంచనలుడు ముద్ధిడుటకు పారంభి8ప 

బడిన, ముఖం==తన ముఖమును, న ఆచకర్ష==లాగుకొనలేదు. ఇతి 

యత్ =అనుసది ఏది కలదో, తత్ -ఆది, ఆనగా ముద్దిడబడు ముఖమును 

లాగుకొనక యుండుటయే, పత్ఫుః==భ_ర్రయగు నలునకు, ఆంతః= 

మనస్సునందు, అమృతం == అమృతమును, వవర్ష == వర్షించినదో 

యనున ట్టుండినది. దానితో సమానమగు నానందమును కల్లించినదని 

యర్థము. 'తథా=అలే, ఆర్చితం= చకుదోయి పై నుంచబడిన, భుజం= 
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నలుని భుజమును, యత్ = ఎందువలన, న నునోద == నెట్టలేదో, 

_ తేన=ాదానిచే, తస్య==ఆ నలునికి సంబంధించిన, కింzాఏ వస్తువు, 

అనగా అవయవము గాని, మనస్సుకాని, న తర్పిత మభూత్ తృ పి 

నొందినది గాలేదు? అనగా నాతని సర్యావయములును నానందము 

నొందినవని యర్థము, 

భావము ; 

ఆ దమయంతి తన మోమును నలుడు ముద్దు పెట్టుకొనుటకు పౌరంభింప 

గనే తన మోమును లాగకపోవడ మనునది యకని కమృత వర్షముగా నుండి 

గొప్న యానందమును చేకూర్చినది. ఆటే యానలుడు తన చనుదోయిపె 
చేతి నుంచినకు ఆ దమయంతి దానిని దొలగింపకుండుటచేత నా నలునికీ సంబం 

ధించిన యే యవయవము గాని మనస్సుగాని యాప్యాయితత్వము నొందక 

పోలేదు. అనగా నాతని సర్వావయవములును దమయంతి స్పర్శచే నాప్యాయి 

తము లై నవని యాశయము. ॥165॥ 

క్లో, సీత్రయో;ః సృనపిధానతాం తయా 

దాతు మాప భుజయోః కరం పరమ్, 

వీతబాహుని తతో హృదంశుకే 

కేనలేఒప్యథ స తత్కుచద్వయే. 66 

ప.వి. నీతయోః- స్తనపిధానతాం_ తయా. దాతుమ్ - ఆప-భుజయోఃకోరం =. 

పరం-వీతబాహు సి. తతః-హృదంకు కే అని శకేవలే ను ఆపి - అథ జు సః. 

తత్కుుచద్వయే. 

అర్థము : సః=ఆ నలుడు, తయాడా ఆ దమయంతి చే, స్తనపిధానతాం; స్తన 

కుచములకు, పిధానతాం==కప్పుగా నుండుటను, సీతయోః =- పొందింప 

బడిన, భుజయో; పరం=ా (తొలుత కేవలము భుజముల పైన) భుజముల 

యందే, (తతః=జి తర్వాత) వీతబాహుని, వీత==తొలగింపబడిన, 

బాహునిాభుజ ములు కల్గిన, అనగా నలుడు మెల్లమెల్లగా తొలగించిన 
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భుజముగల యని యర్థము. హృదంళుకే= స్తనములను కప్పెడి వలువ 
పేనను, అథ=పిదప, కేవలేఒపి2=కప్పుగానున్న వలువను దొలగించిన 
పిదప నెట్టి యావరణము లేనటువంటి, తత్కుచద్వయే; తత్ =౭ఈఆ దమ 

యంతి యొక్క, కుచద్యయే == చనుదోయి పైనసు, కరం==హ స్తమును, 

దాతుం=ాడఊంచుటకు, ఆప = పొందెను. అనగా శకుడాయెను, దమ 

యంతికిని క్రమముగా కామ ముదయించుటవలన సిగ్గువలని సంకోచము 

తొలగిపోయినదని యర్థము. 

వి నలునియొక్క యొకహ స్తము (క్రమముగా దమయంతియొక్క- భుజములు, 

_సనావరణము, కుచము లనెడి, యనేక ములగు విషయములపై నున్నట్లు 

చెప్పుటవలన “కమేణ్రే క్ర మనేకస్మిన్ *” అను లక్షణముగల పర్యాయా 

లజ్కారము. 

న్రనవీధానతాం- పిధానస్య భావః 22పీధానతా, సనయోః పిధానతా= 

సనపిధానతా, లాం=ా సనపిధానతాం. 

వీతశావుని _ వీతా బాహూ యస్మాత్తత్-వీతబాహు, తస్మిన్= 

పీతబాహుని. 

వాదంబకే_ హృదః ఆంశుకం = హృదంశుకం, తస్మిన్ హృదంశుతే, 

భావము : 

ఆ నలుడు, దమయంతి తన చనుదోయికి( గప్పుగా నుంచిన భుజము 

లపై తోలుత తన వా స్తమును బెట్టి యా భుజములను తొలగించెను. తర్వాత 

నా చనుదోయిని గప్పిన వలువపైకి తన హస్తములను బోనిచ్చి యా వలువను 

తొలగించెను. తర్వాత నెట్టి కప్పులేని యా చనుదోయిపైకి తన హస్తము నుంచ 

కల్గెను. దమయంతికి గమముగా కామము గలుగుటచే సిగ్గు సన్న గిల్లినదని 

యాశయము. ॥66॥ 



ర్్త0 శ్రీవార్గ నైషధము 

భావము : 

ఆ నలుడు “తన్ను గోట గీర'మని |ప్రార్థించినను నా దమయంతి 
యతనియందలి స్నేహముచే నట్టు చేయ నొల్తతేదు. అప్పు డా నలుడు ఆ 
విషయమును [గహించి మాట్లాడునట్టి పసంగమున .యయన్యమనస్కురాలై యున్న 
ఆ దమయంతియొక హస్తమును పట్టుకొని. తన తొమ్ము పె నుంచుకొని 

ఆందలి గోరులతో( దన్ను గీరుకొనెను. ఆందువలన ఆ నలుడు ఆనందమును 

కూడ పొందెను. ॥67॥ : D 

గ్, స (పసహ్య హృదయాపవార కం 

హర్తు మక్షమత సుభువో బహిః, 

[హీమయం న తు తదీయ మాంతరం 

తద్వినెతు మభవత్ (ప్రభుః (ప్రభుః. 68 

ప. వి. సః-పసహ్య-హృదయాపవారకం-హ రుం-అక్షమత -సు[భువః-బహిః ఎ 

[హేమయం-న-తు- తదీయమ్-= ఆ నరం- తత్. వినేతుమ్ - అభవత్ - 

(పభుః-|[పభుః,. 

ఆర్థము: (పభుః =పాలకుడై న, సః=-ఆ నలుడు, సు భువః = చక్కని కను 

బొమ్మలు గల [ప్రియురాలి యొక్క-, బహిః = వెలుపల, హృదయాప 

వారకం, హృదయ == వక్షః స్థలమును, అపవారకం = కప్పునట్టి వలు 

వను, _(పసహ్యబలాక్కారముగా, హర్పుం=== తొలగించుటకు, అక్ష 

మత=ాశ కుడాయెను, తుడాకాని, తదీయం=-ఆ దమయంతికి సంబం 

ధించిన, ఆంతరం=-లోపలనున్న, పహీమయం=లజ్ఞయొక్క.. రూపమున 

నున్న, తత్ =ఆ కప్పువలువను, వినేతుం==-తొలగించుటకు, [ప్రభుః = 

సమర్థుడు, నాభవత్ =కాలేదు. 

వ్యా దయావవారతం-హృదయస్య అపవారకం = హృదయాపవాధకం, 

'తత్ =. హృదయాసవాఢక మ్, 
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తదేయం-తస్యాః ఇదం=ాతదరీయం, తత్ =తదీయం. 

ఆ స్తరం-అ నః భవం=ాఆ నరం, తత్ =-ఆ నరం. 

భావము : 

పభువై న నలుడు బలాత్కారముగా సుందరి యగు పయురాలి చను 

దోయి కప్పును దొలగింప కల్లెనే కాని, ఆమె లోపలనున్న సిగ్గవెడి కప్పును 

తొలగింపలేక పోయెను. ఏల యనగా, అది స్వాభావిక మైనందువలన తొలగింప 

సాధ్యము కాకపోయినదని యర్థము. 66 

c[ స్మరేణ బలినా౭. స్యహాపితా 

హీక్షమే భృశ మళో భతాఒబలా, 

భాతి చాఒపి వసనం వినా నతు 

(వడ ధైర్య పరివర్ణనే జనః. 69 

a) 
90% 
(గొ 

ప. వి. సా-స్మ రేణ-బలినా- అపి-అహాపితా-| హేక్ష మే-భృశమ్-ఆ కోభత _అబలా 

భాతి-చ-ఆపి-వసనం-వినా- న-తం-| వీడ ధి ర్యపరివర్ణనే_జనః. 

అర్ధము :- బలినా౬పి==బలవంతుడై నను, స్మరేణ==మన్మథునిచేతి, [హీక్షమే, 

[హే=లజ్జ, క్షమే=ధై ర్యము అను ఈరెంటిని, అహాపితాచావిడిపింప 

బడని, అబలాడాదుర్భలురాలగు, సా=ాఆ దమయంతి, భృశం=ా 

మిక్కిలి, అశోభత=ాశోభించినది, తథాహి==ఆది యు క్ర మే, జనః=ా 

లోకము, వసనం వినాడావస్ర్రము లేకయు, భాతిాశోభించుచున్నది, 

తుడాకాని, [వీడధై ర్య పరివర్ణనే; ఏీడ=ాసిగ్గును, ధైర్య=ాధై ర్యమును, 

పరివ్ష్లనే సతి==పరీత్యాగ ము చేసినప్పుడు, న చ భాతిచకోభింపదు. 
జై 

సమాసము. § 

అవోవీతా.న హాపితా వూఆహాపితా, 



శక (శ్రీహర్ష నై షధము 

(్రీఉద్దా ర్యూవరివ ర్లనో - వీడశ్చ ధైర్యం చ = (వీడధై రే, (వీడ 

ధైర్యయోః పరివర్ణనం == వీడధై ర్య పరివర్ణనం, తస్మిన్ =-వీడధై ర్య 

పరివర్ణనే. 

భావము : 

బలవంతుడగు మన్మథుడు కూడ ఆ దమయంతి యొక ,_ లజ్జను, 

ధైర్యమును వదలింపలేక పోయెను. అట్టి లజ్జతోడను, ధై ర్యముతోడను కూడిన 
ఆ దమయంతి మిక్కిలి శోభించినది. అది యుక్తమే. జనము వస్త్రములేక 

పోయినను శోభించును. కాని లజ్జయు, ధైర్యము లేనిచో శోభింపజాలదు. ॥169॥ 

లొ అత్హ నేతి రతయాచితం నయ 

న్యామతోఒనుమతవత్యసి స్ఫుటమ్, 
ఇత్యముం తదభిలాపనోత్సుకం 

ధూనితేన శిరసా నిరాస సా. 70 

ప. వి. ఆత్థ -న-ఇతి-రతయాచితం-న-యత్- మామ్- అత౩- అనుమతవతీ-_ఆసి-= 

స్పుటమ్-ఇతి-అముం-తదభిలాపనో త్పుకం-ధూనిజేన-శిరసా-సిరాస -సా . 

అర్థము := హే [పియే! ==ఓ పియురాలా, మాం=ానన్ను, రతయాచితం; 

రత == సురతమనెడి, యాచితం = భిక్షను, న ఇతిాఈయనని, 

న ఆత్స == చెప్పవు. అనగా నేను సంభోగమును యాచించినచో 
ఈయనని చెప్పవు. అతః = ఇందువలన, స్సుటం —- స్పష్టముగా , 

అనుమతవతీ అసి -= స్వీకరించిన దానవుగా . నగుచున్నావు. ఏల 

యనగా, “ అ పతిషిద్దం పరమత మనుమతం భవతి అను న్యాయము 

ననుసరించి (పతిషిద్ధము కానిది ఆంగీకృతమే యగునని యర్థము. 

ఇతి=ాఇట్లు, తదభిలాపనోత్సుకం, తత్ -- ఆ దమయంతిని, అభి 

లాపన =మాట్రాడించుటయందు, ఉత్ఫుకం=ాకుతూహల ము కల్గిన, 

ఆమాం=-ఈ [పియుని, సా==ఆ దమయ తి, ధూనితేన=కంపముతో 

కూడిన, శిరసావాతలచే, అనగా నిషేధమును సూచించు శిరఃకంపముచే, 

నిరాసాక్రస్కరించినది, 
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రొతయాబితం-రతమేవ యాచితంారతయాచితం, తత్ =రతయా 

చితం. _ 

తదోఖిలాననోత్సుకం _ తస్యాః అభిలాపనం== తదభిలాపనం, తదభి 
లాపనే ఉత్సుకః=-తదభిలాపనోత్ఫ్సుకః, తం=-తదభిలాపనోత్సుకం. 

భావము : 

కీ (పియూళా! నీవు నాకు సంభోగభిక్షను కాదని చెప్పవు. కాన 
దానిని నీవు అంగీక రించిన్లే భావింతును. ““(పతిషేధింపబడనిది అంగీకరించి 

నట్టే భావింపవలసి యున్నడి'”. ఇట్లు ఆ దమయింతిని మాట్టాడింప సమకట్టిన 
[పియుడగు నలుని, ఆ దమయంతి [పతి షేధసూచకమగు తలయూపుచే నిరాక 

రించినది. ఆశ్చర్యము! మిక్కిలి (ప్రియమైన విషయమందును స్రీలకు నిరాకరణ 

స్వభావము అనగా నింకను నామె యందు లజ్ఞాశీలము తగ్గలేదని యాశథయము .॥170॥ 

న్లో, యా శిరోవిధుతి రాహ నేతి తే 

నా మయా న కిమియం సమాకలి, 

తన్ని షేధసమసజ్ఞ్యతా విధిః 

వ్య_కమేవ తవ వక్తి వాంఛితమ్. 7] 

ప. వి. యా-4రో విధుతిః- ఆహ-న- ఇతి_తే_సా-మయా-కిమ్-ఇయం- సమాకలి- 
తన్ని షేధసమసజ్ఞ్యతావిధిః-వ్య క్షమ్-ఏవ. తవ-వ క్తి-వాజ్భితమ్. 

అర్థము: హే పియే'=ాఓ పియురాలా!, యా=ఏ, శిరోవిధుతిః నిషేధ 

సూచకపు తలయూపు, న ఇతిఈయనని, ఆహ = నిషేధమును 

చెప్పుచున్నది, సా =అట్టి, ఇయం = ఈ కిరఃకంపము అనగా తలయూపు, 

మయా==నాబేత, న సమాకలి కిం? = చక్కగా నాలకింపబడలేదా! 

ఏమి? చక్కగానే యాలకింపబడినడి, ఏల నీచేత [గహించబడినదసి 

(పళ్నించినచో చెప్పబడుచున్నది, తన్ని షెధసమసజ్ఞ్యతావిధిః; తత్ 

ఆ తలయూపుల రెంటియొక్కు రూపమైన, నిషేధ==[పతిషేధమును, 
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సమసష్థ్యతావిధిః=సమసంఖ్యతో (పతిషేధమును చెప్పునట్టి నక్టానకును 

రెడుమాజులుగా (పతిపాదించుట యను విధియే, తవ=ానీయొక్క, 
వాళ్ళితం= కోరికను, అనగా “ద్వౌ నళక్లొ (ప్రకృత మర్గం గమయతః”” 

అను న్యాయము ననుసరించి సంభోగాంగీకారమగు నీయొక్క. కోరికను, 
వక్రి= చెప్పుచున్నది. నీవు ని షేధించుటకై రెండుమాజులు తలనూపుట 
వలన అది ని సమ్మతినే సూచించునదై నది. నజ్జులు రెండు [పకృతా 

రము నెట్టు సూచించునో అక్ర రెండుమాటులు గావించిన తలయూపులు 

కూడ నిషేధనిషేధములై సమ్మతినే సూచించునని యర్థము. 

లిరోబిధుతిం_ శిరసః విధుతిః = శిరోవిధుతిః, తాండాశిరోవిధుతిం.' 

లన్ని షేదనమనంభఖ్య తౌబీధిః_ తస్య నిషేధః=తన్ని షధః, తన్ని మే 

ధస్య సమా సంఖ్యా యస్యా స్సా=తన్ని షేధసమసంఖ్యా, సంఖ్యాయా:ః 

భావః వాసంఖ్యతా, సంఖ్యతాయాః విధిః==తన్ని షే ధసమసంఖ్యతావిధిః, 

తస్మాత్ తన్ని షే ధసమసంఖ్యతావిధేః. 

భావము : 

సీవు నిషేధసూచకముగా రెండుమాటులు తలయూపితివీ. అనగా కాదు 

కాదు అను నర్థమున రెండుమాజులు తల యూపితివి. కాని అట్టు రెండు 

మాజులు తల యూపుటలోని యర్ధను నాకు తెలియలేదా యేమి? తప్పక తెలిసి 

నది. రెండుమాటులు కాదు కాదు అను నర్థమున గావించిన తలయూపులు అంగీ 

కారమునే [ధువపరచును. “దౌ నజౌొ (పకృృత మర్థం గమయతః** అను 

న్యాయము ననుసరించి నీవు సురతమునశై దృఢముగ నంగీకరించినట్టుగ 

భావింతును. 1/1! 

శో, నాత నాత శృణవాని తేన కిం 
౧౧ Ge (SE 

తేన వాచమితి తొం నిగద్య స 

సా స్య దూత్యగత మాహ తం యథా 
తజ్జగాద మృదుభి సదు కీ భిః. 72 
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ప. వి. న- ఆళ్ట-న -ఆత్హ-ళృణవాని - తేన-కిం-తే-న-వాచమ్-ఇతి-తాం-నిగద్య- 

సః-సా-స్మ -దూత్యగతమ్-ఆహ-తం-యథా-తత్ - జగాద-మృద భిః- 

తదు క్రిభిః. 

అర్భము : హే పియే!==ఓ |పీయురాలా!, న ఆత్థడానాతోడ నీవు సంభాషింపవు, 

న ఆత్థ = చెప్పవు, తేన == అట్టు సంభాషింపక పోవుటచే, లే = 

నీయొక్క, వాచం = మాటను, న శృణవాని కిం? విననా ఏమి?, 

కాని వినెదను, సః==ఆ నలుడు, తాం==ఆ [పియురాలిని, ఇతిడా 

ఇట్లు, నిగ ద్య చెప్పి, సా==-ఆ దమయంతి, దూత్యగతం, దూత్య==ా 

దూత్యముతో , గతం == దమయంతివద్దకు పోయిన, తం=౪ నలుని, 

యథా జా ఎట్టు. (నవమసర్శ యందు) ఆహ స్మవాచెప్పినదో, తత్ = 

దానినంతను, మృదుభిః=ాసుకుమారము లగు మజీయు వినయపూర్య 

కములగు, తదు క్రిభిః==౪ దమయంతి మొక ,. మాటలతో, జగాద= 

చెప్పెను. దూత్యకాలమున నాతోడ మాటలాడి, యిప్పుడు మాటలాడక 

ఫోవృటయందు ఫలము లేదు. కాన నాతో తప్పక సంభాషింపగలవు. 

దూత్యాగతం _ దూతస్య కర్మ=ాదూత్యం, దూత్యేన గతఃడాదూత్య 

గతః, తం==దూత్యగతం. 

తదు ర్రోభిః - తస్యా? ఉక్రయః==తదు కయః, తె చాతదు క్రిభిః. 

భావము : 

ఓ (పియురాలా! నీవు నాతో సంభాషింపవు. . నాకు విషయములను 
చెప్పవు. నీవట్టు మాటలాడక యుండినను నీ మాటలను నేను వినక యుండను. 

తప్పక వినగలను. ఇట్టు నలుడు తన |పియురాలినిగూర్చి చెప్పి నవమ..సర్గ 
యందు దూతగా నలుడు పోయినప్పుడు, ఆదమయంతి వినయయు కములుగను, 

మార్గవయు క్తములుగను. చెప్పినమాటలను చెప్పెను. ॥72॥ 

శిర) 
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ట్లో, నీవిసీమ్ని నిదిడం పురాఒరుణత్ 

పాణినా ఒథ శిథిలేన తత్యరహ్, 
సా క్రమేణ న న నేతి వాదినీ 

విఘ్న మాచర దముష్య కేవలమ్. 78 

ప. వి. సీవిసీమ్ని _నిబిగం-పురా-అరుణాత్ -పాణినా -అథ -శథిలేన = తత్క_రం౦-= 

సా-[క మేణ-న-న -న -ఇతి-వాదినీ -విఘ్నమ్-ఆచరత్ -అమువ్య- కేవలమ్. 

అర్థము : సా==ఆ దమయంతి, నీవిసీమ్ని, నీవి=ాకోక ముడియొక్క, సీమ్ని = 

సమీప పదేశమునందు, తత్కరం =ఆ [(పియునియొక్క_ హస్తమును, 

పురా = మొదట, పాణినా = తన హస్తముతో, నిబిడం == గట్టిగా, 
ఆరుణత్ == వారించెను. ఆధ్ర = కొన్ని దినములపిదప, శిథిలేన== 

వదులై న, పాణినా==హ స్తముతో, ఆరుణత్ =అడ్డగించెను, క మేణ= 

(కమముగా, అనగా భయము తగ్గినపిదప, నన న ఇతి = వలదు, 

వలదు, వలదని, ఛెప్పుచు, కేవలం==కేవలము మాటలచే నిషేధించుచు, 

అముష్య = ఈ [పియుని హ సముయొక్క- కార్యమునకు, విఘ్నం == 

వీరముడిని విప్పుటకు పతిబంధమును, ఆచరత్ = చేసినది. 

వి, ఇచ్చట నొక కోక ముడియొద్ద (క్రమముగా ననేక వ్యాపారముల సంబంధ 

మును చెప్పుటచే పర్యాయాలజ్కారము. 

సమానములు : 

నీబినేచ్చు - నీవేః సీనా=- నీవిసీమా, తస్మిన్ == నీవిసీమ్ని. 
తతారం - తస్య కరః=తత్కరః, తం==తత్కరం, 

భావము : 

ఆ దమయంతి కోకముడియొద్ద దానీనీ వీిప్పుటక్రె దూర్చీన పయనీ 

హస్తమును గట్టిగా వారించినడి. కొన్ని దినములు గడచిన పిదప నా హస్తమును 
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వదులై న హస్తముతో వారించినది. క్రమముగా నామెకు సిగ్గు, భయము తొల 

గగా, కేవలము వలదు, వలదు, వలదను మాటలతో నిషేధించుచు |కమముగా 

లజ్జ తొలగిపోవగనే మాటలతోనే యతని హస్తము చేసెడి కార్యమునకు విఘ్నము 

కల్లించుచుండినది. 1/5 ॥ 

క్లో, రూపవేషవసనా జవాసనా 

భూషణాదిపు సృథగ్విద గ్రతాం ॥ 

సాఒన్యదివ్యయు వతిభమక్షమా 

నిత్య మేత్య తమగా న్నవా నవా. 14 

ప. వి. రూపవేషవస ాజ్జవాసనాభూవ ణాదిషు - పృథక్ -విదగ్గ తాం-సా _అన్యడివ్య 

యువతి[భమక్షమా-నిత్యమ్ -ఏత్య-తమ్ - అగాత్ -నవా-నవా. 

ఆర్థము:- రూప వేషవసనాజ్లవాసనాభూవ ణాదిషు; రూపవేషపచూవేషము, అనగా 

పలురకములగు భూవణాదులచే నలంకరించుకొనుట, వసన == వలువ, 

అజ్ఞవాససా==ధూపాదులచే శరీరమునకు పరిమళము కల్పించుట, భూష 
ణాదిషు = చేతిక డియములు మున్నగువానితో . కూడిన పలురక ములగు 
నలంక రణవిషయములయందు, నిత్యం== పతిదినము, పృథగ్విదగ్ధ తాం; 

పృథక్ == పత్యేక మైన, విదగ్గతాం=నేర్పును, ఏత్య=పొంది, యనగా 

(ప్రతిదినము (కొత్త (కొత్త వేషరచనలను గావించుకొనుచు నని యర్థము. 
(కావుననే), నవా నవా=[కొంగొత్తదె విరాజిల్లు, సా=-ఆ దమయంతి 

అన్యదివ్యయువతి[భమక్షమా; అన్య = మజియొక తెయగు, దివ్య = 

స్వర్గమునకు సంబంధించిన, యువతి=-తరుణియెన, ..ఊర్యశిమున్నగు . 
దానియొక్క, శమ=|భాంతిని కల్పించుటయందు, క్షమా=శ క్రికలదై, 

తం=ఆ నలుని, అగాత్ పొందినది. 

సమాసములు ; 

టావవోవవననాజ్లివాననాఘాన్షణాదివు _ రూపం చ, వేళ శ్చ, వసనం 

చ, ఆజ్లవాసనా చ, భూవణం చడారూప వేషవసనాజ్జవాసనాభూవణాని, 

. రూపవెషవసనాజ్లవాసనాభూవణాని ఆదిః యేషు తేచారూపవేవవసనాజ్ల 
భూవణాదయః, తేషడారూపవేషవసనాబ్గవాసనాభూవ ణాదిష, 



రర 

వృ థగ్నాదగ్జతాం: _ విదగ్గాయాః భావః==విదగ్గతా, పృథక్ విదగ్గతా= 

పృథగ్విదగ్గతా, తాం=- పృథగ్విదగ్గతాం. 

అన్యోదివ్యాయుభతి (ఖ్రనుక్షమా _ దివ్యా చ సా యువతిశ్చ = దివ్య 

యువతిః, అన్యా చ సా దివ్భయువతిశ్చ=ాఆన్యదివ్యయువతిః, యువతేః. 
(భమః = యువతి[భమః, ఆన్యదివ్యయు వతి భ్రమే క్షమా=ాఅన్యదివ్య 

యువతి భమక్షమా. | 

భావము : 

సౌందర్యమునందును, _ వివిధములగు ' వేషములను _ కల్పించుకొనుట 
యందును, వలువల విషయమునందును, శరీరమునకు పరిమళ|దవ్యముల నలదు 

కొను విషయమునందును, కంకణాది భూషణ ధారణముల యందును |ప్రత్యేక 

మైన నేర్పును పొంది (పతిదినము కొం గొ త్ర తదె విలసిల్లు నాదమయంతి ఊర్యశి 

వంటి మరియొక దేవతాన్ర్రీయో యను (భాంతిని కల్పించుచునానలని బొందు 

చుండినది. 11/41 : 

ల. ఇబ్షీతేన నిజరాగసాగరం 
సంవిభావ్య చటుభి ర్లుణ జ్ఞతామ్ 

' భక్షతాం చ పరిచర్యయాజనిశం 
సాధికాధకవశం వ్యధుత్త తమ్ _ 15 

“వి, ఇబ్లితేన-నిజరాగసాగరం-సం విభావ్య- చటుభిః -గుణజ్ఞతాం
-భ క్ర కతాంఒచ. 

పరిచర్యయా- _అనిక ౦-సా-ఆధికాధిక వశం వ్యధ త్ర త్ర. తమ్. 

అర్థము! | .సొzి దమఃమంతి, అనిశం = = ఎల్లప్పుడు, ఇజ్గేలేన = = కడకంటి 

సాగరం = అనురాగ మనెడి కడలిని, అనగా క డలివలె ఎల్లలేని యను 

రాగాతిశయమును, చటుల పం. న వచనములచే, 'సుజజ్ఞతోందా 

. రును గతథా==అమ్రే, పరిచర్యయా= 

1. సివచే, భక కతాం చ=-భ కి క్ర క్రల్లియుండుటిను, సంవిభావ్య ==చక్క-గా 

గ “నలున ఏ. తెలియ నట్టు చేసి, త తరి = ఆ వ్ _ఆధికాధిక వళ 0 = 
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బిజారౌగసొగరోం = నిజ ళ్చాసొ రాగళ్ళ = నిజరాగః, నిజరాగ ఏవ 

_ సాగరఃవనిజరాగసాగరః, తం =నిజరాగసాగరం. 

గుజజి తౌం_ గుణం జానాతీతిాగుణ జః, గుణజ్ఞస్య భావః = గుణజతా, 
డో జా ణః Cag 

తాం== గుణజ్ఞతాం. 

అధికొధికవళం-అధికాత్ అధికః = అధికాధికః, అధికొధికం వశః = 

ఆధికాధికవళః, తం==అధికాధికవశం. 

ఆ దమయంతి నిరంతరము తన కడగంటిచూపులు మున్న గువానిచే 

తనకు నలుని పైనున్న యనురాగాతిశయమును, |పియవచనములచే నాతని 
గుణజ్ఞతను, సేవచే తన కాతనియందలి భ క్రిభావమును నాతనిచే [గహింపచేసి 

యాతనిని పోను పోను (క్రమముగా మిక్కిలి వశుని చేసుకొనినది. '॥76॥ 

ట్లో, స్వా౬జ్ల మర్పయితు మేత్య వామతాం 

రోషితం (ప్రియ మథానునీయ సా, 

ఆతదీయ హఠ సమ్బుభుక్షుతం 

నాఒన్వమన్యత పున _స్తమర్జినమ్. 76 

ప. వి. స్వాజ్ఞమ్ - జఆర్బయితు- మ్ఏత్య -వామతాం-రోషితం-[పియమ్ - అథ-అను 

నీయ-సా-అతదీయహఠ సంబుభుక్షుతం-న-అన్యమన్యత - పునః - తమ్= 

అర్థినమ్. 

అర్హ ము: సా==జ దమయంతి, స్వాఒబ్లంచాతనదై న వరాజ్ఞము మున్నగువానిని, 

అర్బయితుం=౭ నలుడు గావించెడి స్పర్శ మున్నగువానికై ఇచ్చుటకు, 

పొమతాం = (పాతి హల్యమును, ఏత్య = పొంది, అథ == పిదప,.. 

రోషితం = కోరికను తీర్చనందువలన కోపించిన, [పియంచా పియుడైన 

. నలుని, అనునీయడాపాదములు పట్టుకొనుటి మున్నగువానితో నూధడింఛి, 
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పునః మటల, ఆర్థినం=డావరాజ్ఞుదుల సీయమని కోరుచున్న, తం. = 

ఆ నలుని, ఆతదీయహఠసంబుభుకుతం; తదీయ = (పియునకు 

సంబంధించిన, హఠ =బలాత్కారముతో, (ఆ) సంబుభుకుతం =సం భో 

గించునంతవరకును, నాఒన్వమన్యత =అఆంగీకఠింప లేదు. 

ఆత దీయవాఠళనమృు భుతతం _ తస్య ఇయం = తదీయా, సంభో క్రుః 

ఇచ్చుతా=ా-సంబుభుత్లుతా, హరాత్ సంబుభుత్తుతా = హరఠసంబుభుముతా, 

తదీయా చ సా హఠసంబుభుకుతా చ = తదీయహరఠసంబుభుతుతా, 

తదీయహఠ సంబుభుక్షుతాం అభివ్యాప్య== ఆ తదీయహఠసంబుభుకుతం.. 

ఆ దమయంతి తన వరాంగము మున్నగు నవయవములను నలున కొసంగు 

టకు | పాతికూల్యమును వహించి, పిదప నందువలని రోషము చెందిన నలుని, 

పాదములను బట్టుకొనుట మున్నగువానిచే |పసన్నుని గావించెను. పిదప నతడు 
ఆ వరాంగము మున్నగు వాని నిమ్మని కోరగా నతడు బలాత్కారముగా లాగి 

సంభోగించునంతవజకును, వరాంగాదుల నొసంగుటకు నంగీకరించలేదు. ॥76॥ 

శో, ఆద్యసంగమ సమాదరా ణ్యధాత్ 

వల భాయ దధతీ కథజ్బాన, 
గా 

అజకాని ఘనమానవామతా 

(వీడలమ్బితదు రాపతాని సా. 77 

ప.వి. ఆద్యసంగమసమాదరాణి. అధాత్ = వల్ప భాయ-దధతీ- కథం = చన. 

అజ్గకాని--ఘనమానవామతా [వీడలమ్మ్భిత దురా పతాని- సా, 

అర్థము: సొ=ాఆ నలుని [పియురాలగు దమయంతి, ఘనమాన వామతా[వీడల 

మిత దురాపతాని, ఘన=ా|పగాఢమలగు, మాన == |పణయకోపము 

నలని, వామతా=|పాతికూల్యమును, (వీడ =సిగ్గఅనువానిచే, లంభిత = 
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పొందింపబడిన, దురాపతాని =దుర్లభత్వము కల్లిన, అజ్జకాని =సుకుమారం 
లును, కావుననే దయతో ననుఖథ వింపదగినట్టి యవయవములను, వల్ప 

భాయ=|పీయుడై న నలునికైె, కథంచన == లజ్జ వలన మిక్కిలి [ప్రయా 

సతో, దధతీ=ధరించుచు, (దదతీ== ఇచ్చుచు), ఆద్యసంగమ సమాద 
రాణి; ఆద్యసంగ మవ మొదటి సంయోగకాలముతో, సమ = సమాన 

మైన, ఆదరాణి=ఆదరోము కల్లినవిగా, అధాత్ ధరించెను. 

సమాసములు : 

అద్య నంగమ నమాదరాజీ- ఆద్య క్చాసౌ సంగమళ్చ == ఆద్యసజ్ఞమ,, 
ఆద్యసంగ మేన సమః=౭ ఆద్య సంగమసమః, ఆద్యసంగ మసమః ఆదరః 

యేషాం తాని = ఆద్యసంగమసమాదరాణి, తాని = ఆద్యసంగ మ 

సమాదరాణి. 

అద్గికొని.మృదూని అజ్ఞాని =ఆంగకాని, తాని= అజ్లకాని. 

భు నమానవామతా (వీడ లంభిత్ దురొవతాని. ఘనశ్చాసొ మానళ్చ = 

ఘనమానః, వామాయాః భావః=వామతా, ఘనమానశ్చ, వామతా చ, 

[(వీడళ్చ = ఘనమానవామతా। వీడాః, ఘనమానవామతా(వీడై 8 

లమ్బితా= ఘనమానవామతా వీడలమ్బితా, దుఃఖేన ఆ పుం శక్యాని= 

దురాపాణి, దురాపాణాం భావః=-దురాపతా, ఘనమానవామతా (వీడ 

లమ్మ్భిత దురాపతా యేషాం తాని = ఘనమానవామతా। వీడ లమిత 

దురాపతాని, తాని==ాఘనమాన వామతా[వీడ లమ్మిత దురాపతాని. 
లో 

భావము: 

ఆ దమయంతి (పగాఢమైన [పణయకోపముచేతను, (పాతికూల్యము 

చేతను, లజ్జచేతను, దుర్తభత్వము పొందింపబడిన తన సుకుమారములగు అవయ 

వములను (పియుడైన నలుని కొజకు, లజ్జవలని మిక్కిలి [పయాసచే 

ధరించుచు, మొదటి సంభోగము జరిగిన కాలముతో సమానమైన యాదరమునకు 
ప్మాతములై న యాయవయవములను |పియన కర్చించినడి. అనగా నాయవయ = 
వములు (ప్రథమ సంభోగమునా డెట్టు నవనవత్వాదిగుణములతో కూడి 
యుండినవో యై యిప్పుడు ను9డినవని యాశయము. 
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శో, పత్యు రాగిరిశ మాతరు క్రమాత్ 
స్వన్య చాగిరిజ మాలతం వపుః, 

తస్య చాఒర మఖిలం సతి(వతా 
అతి 
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ప.వి. పత్యుః-ఆగిరిశమ్_ఆతరు- కమాత్ -స్వస్య-చ- ఆగిరిజమ్- ఆలతం -వ పుః - 

తస్య-చ = అర్హమ్-అభిలం-పతి[వతా-|కీడతి-స్మ -తపసా-విధాయ -సా. 

అర్థను :_పతివతా== పతి వతయగు, సా==ఆ దమయంతి, తపసా=-పతి సేవ 
యనెడి: తపః|పభావముచే, కమాత్=ా[కమముగా, జౌచిత్యము నమస 

రించి, పత్ఫ్యుః=భ ర్రయగు నలునకు, ఆగిరిశం=ా శివు నారంభించి, 

' ఆతరు=వృక్షము వజకు, స్వస్య చ= తనకును, అగిరిజం = పార్వతి 

నారంభించి, ఆలతం = తీగవరకును, వపుః = దేవగంధర్యోరగ 

మృగ విహగాది శరీరమును, తథా==అట్రే, తస్య=-ఆ శరీరమునకు, 

అర్హం:తగిన, అఖిలం చ==సమ స్తమైన | కీడాసాధనమును, విధాయ = 

చేసి, (కీడతి స్మ=-ఆడుచుండెను. భర్త శంకరుని రూపమైనచో, తాను 

పార్వతిరూపమును, భర్త వృక్షరూపమైనచో, తాను తీగ రూపమును 
కల్పించుకొని యాడెను. 

ఆగిరిళం _ గిరిశ మారభ్య= ఆగిరిళం. 
ఆతడు _ తరు మభివ్యాప్య == ఆతరు. 

అఆగిరిజం _ గిరిజ మభివాాప్య==ఆగిరిజం. 

ఆలతం . లతా మభివ్యాప్య==ఆలతం. 

వతి (వోతౌ - పత్యా (వతం యస్యా స్సావాపతి[వతా. 

భావము : 

పతివతయగు నా దమయంతి పతిసేవ యనెడి తపః [పభావము చేతను, 

దేవతలు తనకు కోరిన రూపమును ధరించుటకై యిచ్చిన వరముయొక్త. [పభావము 
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భావము : 

' అఆ దమయంతి నలునితో (కీడించని [పదేశమే లేదు. ఆమె నలునితో 

కీడించని నది లేదు. సము[దము లేదు. చెజువు లేదు. అద్రే యామె క్రీడించని 
యడవియు లేదు. ఆమె [కీడించని పర్వతభూమియు లేదు. ఆమె |క్రీడించని 
దేశము లేదు, ఆమె |కీడించని ప్రపంచము లేదు. ఎట్టి విధమైన కామశాస్త్ర 

పసిద్ధమెన దేనుకాది బంధములతో నామె నలునితో కీడింపలేదో అట్టి ఏిధమే 

లేదు. అనగా నామె యంతటను నలునితో | కీడించెనని ఆశయము. ॥79॥ 

శో నమయాంశుకవికర్షిణి (ప్రియే! 
౧ ల 

వ_క్త9ివాతహతదీ(పదీపయా, 

భ రృమౌలిమణిదీపితా _సయా 
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ప. వి. నమయా-అంతక వికర్ణిణి-| పియే-వ క్ర 9వాతహతదీ పదీపయా - భర్తృ 
మౌలిమణిదీ పితాః_తయా- విస్మయే న-కకుభః -నిభాలితాః. 

అర్థము : (పియే నలుక, అంశుకవికర్షిణి సతి=-కట్టబడిన చీరను లాగగనే; 
న్యమయా ==లజ్జచే వరాంగమును కనబడకుండ చేయుటకై వంగినట్టి, 
వ క్రంవాతహతదీ[పదీపయా, వ క్ర౦==ముఖముయొక్క, వాత -గాలిచే, 

హత = చల్తార్చబడిన, దీ|ప=, పకాశించెడి, దీపయా=దీపముకల్లిన, 

తయా=-ఆ దమయంతిచే, భ ర్భమౌలిమణిదీపితాః, భ_ర్హృ== భ రృయైన 

నలునియొక ,.. మౌలి = కిరీటమందలి, మణి = మణికాంతులతో, 

దీపితాః = (పకాశితములై న, కకుభః == దిక్కులు, విస్మయేన = 

ఆశ్చర్యముతో, నిధభాలితాః= చూడబడినవి. 

అంభకోబిక రిజ్. _ అంశుకం వికర్షతీతి = ఆంశుకవికర్ష, తస్మిన్ = 
అంకుకవికర్ణిణి. 



అష్టాదశ .సర్గ ర్ర్ర్ 

వత్త వాతవాతదీ/(వదీవయా - వక్త్రస్య వాతః = వ క్త్ర౦వాతః, వక్త 

. వాతేన హతః=వ కవాతహతః, వ క్ర్ష)వాతహతః దీప యయా సా== 

వ క్షగివాతహతదీ పా, తయా=ావ క్రగివాతహతదీపయా. 

భ ర్లమౌలిముజిీదీవికాః _ భరుః మౌలిః == భర్హృమౌలిః, భర్త 
మౌలౌ మణయః == భ రృమౌలిమణయః, భరృృమౌలిమణిభిః దీపితాః 

=ా భ రృమౌలిమణిదీపితాః. 

భావము ; 

[పియుడై న నలుడు దమయంతి ధరించిన వలువశు లాగగనే యామె 

లజ్జతో తన వరాంగమును దాచుటక్ర తన పూర్వశరీరమును వంచి నోటితో 

దీపము నార్చ్పినది. ఆప్పుడు నలుని కిరీటమందలి రత్నకాంతులు పజువగనే 

వెలుతురు యథా పకారముగా వ్యాపింపగనే యామె యాశ్చర్యముతో దిక్కులు 

చూచినది. 

శో, కా న్లమూర్ని దధతీ పిధత్సయా 
గా ఆం నో 

తన్మణేః [శవణపూర ముత్సలమ్, 

రస్తు మర్చన మివాఒఒనరత్ పురః 

సాస్య వల్లభతనో ర్మనోభువః, 81 

ప, వి. కాన్తమూర్ధ్న-దదతీ-పిధత్సయా- తన్మజేః- |శ్రవణపూరమ్- ఉత్పలం- ' 
రన్తుమ్-ఆర్బనమ్ - ఇవ- ఆచరత్. పురః. సా. అస్య. వల్హభతనోః. 

మనోభువః. 

ఆర్థము :; సా=ఆ దమయంతి, తన్మదేః, తత్ — ఆ భరయొక్క , మణేః=ా 

తలయందున్న రత్నమును, పిధతృయా=క ప్పిపుచ్చవలెనను కోరికచే, 

కాంతమూర్శ్ని, కాంత = [పియుడై న నలునియొక్క., మూర్డిష==తల 
ధ __ ధ 

యందు, [శవణపూరం, [శవణ=తన చెవికి, పూరం=భూషణమైన, 

ఉత్పలం = నల్లక లువను, దధతీ=-ఉంచుచున్న దై, రంతుం=ాసురత 

శేలిని జరుపుటకు, పురః= తొలుత ననగా (పారంభమున, స్యవల్హభతనోః, 



రర్8 శ్రీవార్ష.నై ధమ. 

స్వవల్లభ == తన |పియడై న నలునియొక్క, తనో౭=ా శరీరముకల్లిన, 
మనోభు వః=ామన్మథునకు, అర్బ్చనం==పూ జను , ఆచరదివ = ఆచరిం 

చెనో యనునట్టుండెను, 

సమాసములు :. 

కొ నమూరి - కాన్తస్య మూర్లా = కొ నమూర్తా, తస్మిన్ =కా న 
pr.) (ధు ఇల > అలన్ జ , అలీ 

మూర్ని. 

తన్ధ్ర శం -సచాసొ మణిశ్చ = తన్మణిః, తస్య=ాతన్మణే 8. 

వీధత్స్యా _ పిధాతుం ఇచ్చా=పిధత్సా, తయా =పిధత్సయా. 

న్వంవల్లభత ఛో _ స్వస్యాః వల్పభః=ాస్వ్యవల్లభః, న్వవల్పభ ఏవ తనుః 
యస్య సఃాస్వవల్రభతనుః, తస్యవస్వవల్పభతనోః,. 

భావము : 

ఆ దమయంతి తన భ రయొక్క. తలపై నున్న రత్నమును కప్పిపుచ్చు. 
టకు కోరుచు, తన కర్ణ మునకు భూషణమైన నల్పకలువను [పియుని శిర మునం 

దుంచుచున్నదై సురత [పారంభమున, తన (పియునే శరీరముగా కల్గిన మన్మథు 

నకు పూజ చేసినదో యనున ట్టుండినది. n81n 

లో. తం పిధాయ ముదితొఒథ పొర్శ్గ్యయో; 

వీక్ష్య దీప ముభయ(త సా స్వయోః, 

చిత్త మాప కుతుకాద్బుత త్రపా 
తజ్బ_సజ్యట నివేశితస్మరమ్, . 82 

ప.వి. 'తం-పిధాయ -ముదితా- ఆథ- పార్వ యోః - వీక్ష్య-దీపం- ఉభయ త-సా- 

స్వయోః=చి త్తమ్- ఆప_కుతుకాద్భుక తపాతజ్కసజుట నివేశితస్మరమ్ ॥ 

అర్థము : సా=ఆ దమయంతి, తం=ావెలుసు నొసంగెకి తలలోని రత్నమును, 
పిధాయడా కన చెఎయ:దలి కబువపూవువే కప్పి, ముదితా = చీకటి 



అషాదళ' సర్గ ర్రీ? 
టబ 

ఏర్పడుటవలన సంతో షించిన దాయెను, "ఆధ=పిదప, స్యయోః =తనవి 

యగు, ఉభయత=ారెండై న, పార్వయోః =| పక్కలయందు, దీపం= 

వెలిగింపబడిన రెండు దీపములను, వీక్ష్య=చూచి, కుతుకాద్భుత్యత 
పాతజ్యసంకట నివేశితస్మరం, కుతుక =. ఆకస్మికముగా దీపమును 
చూచుటవలన కౌతుకము, అద్భుత =ఆశ్చర్యము, అనగా వార్చి వేయబడి 

నను మజల వెలిగినందువలన ఆశ్చర్యమును, తపా=ాసిగ్గు, అనగా 

భర్త తన వస్త్రము తొలగించుటవలన సిగ్గు, ఆతజ్క = ఏమి ఇది? 

ఎప్పుడు చూడని పనిగా నున్న దె! యను సందేహము అను వీనియొక్క. 

సజ్క_ట=ా సంఘర్షణమునందు , నివేశిత == ఉంచబడిన, స్మరం==మన 

థుని కల్గిన, చి త్రం=మనస్సును, [పాప=ాపొందినది. 

తతుకాద్భుత (తవెతడ్యనబగ్రాటనివోలితన్య రం- కుతుకం చ అద్భుతం 

చ (తపా చ, ఆతజ్కశ్చ = కు శుకాద్భుతతపాతజ్కా, కుతుకాద్భు ' 

త్మతపాతజ్కానాం సజ్కటం = కుతుకాద్భుత (తపాతజ్కసజ్కటం, 

.. కుతుకాద్భుత[ తపాతజ్క సజ్కటే నివేశితః స్మరః యస్మిన్ తత్ = 

కుతుకాద్భుత్యతపాతజ్కసజ్కట నివేశితస్మరం. 

భావము : 

.“. అ దమయంతి తన -శగీరమును [పకాళశపరచెడి యా నలుని శిరోరత్న 

మును-తన కర్ణభూషణమగు కలువతో కప్పి, పిదప తన కిరు పక్కల వెలుగు 

చున్న దీపమును చూచి ఆకస్మికముగా "దీపములు వెలుగుచున్నందులకు కౌతు 

కముతో ఆర్బినదై నను, వెలుగుచున్నందులకు ఆశ్చర్యముతోడను, [పియుడు 

వస్త్రమును విప్పినందులకు సిగ్గుశోడను, ఎప్పుడు ఎరుగని ఈ పని ఏమిటీ? 

ఆను సందేహ ముతోడను కూడినదై , యాకౌతుకాది భావములయొక. సంఘర్షణ 

యాచు ఉంచబడిన కామమ తో కూడిన మనస్సును వహించినది. అనగా అంత 

'మిక్కుటముగా ఆమెకు కామము వరిల్లినను, అది ఆ సమయమునందు 'కొలదిగా 

'శగ్గినదని యాశయము, కీజ॥ 
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శో, ఏకకస్య శమనే పరం పున 

రాగ్రతం శమిత మప్యవేక్య తమ్, 
జాతవహ్నివరసంస్యృతిః శిరః 

సా విధూయ నిమిమీల కేవలమ్. 88 

ప.వి. ఏకక స్య-శమనే-పరం-ప్పునః-జాగతం-శమ్తమ్ -అపి _ఆవేక్ష్య-తం - 

జాతవహ్నివరస=స్మృతిః-శిరః-సా-వి ధూయ-నిమిమీల- కేవలమ్, 

అర్థము: ఏకకన్య == ఆ దీపముల లో ఒక్క దీపమును, శమనే==ఆర్పగా, పరం 

చామశియొక, తండాచీపమును, పునః=-మజల, జా గతం= వెలుగు 

చున్న దానినిగా, అవేక్ష్య = చూచి, జాతవహ్నివర సంస్మృతిః, జాత 

=ైపుట్టిన (కల్గిన) వహ్నివర సంస్మృతి: అగ్ని దేవు డొస.గినట్టు వర 

దానమును స్మరించినదై . అనగా స్యయంవరకాలమందు అగ్ని దేవుడు 

(4-74) శ్లోకమునందు “యా దావాతా పౌపయికీ తను రే” అను 

వచనముచే దాహతాపములకు సాధనమగు తన దేహము నలునకు స్యారీ 
'నమై యుండునని ఇచ్చిన వరమును స్మరించినదై, శిరం = తన శిర 

 స్పును, విధూయ = స్మరించుట నభినయించు విధమున కంపింపచేసి, 
కేవలం == కేవలము, నిమిమీల కన్నులను మూసినది అని ఆర్థము, 

వాతవహ్న్మవరనంన్య్ట్రతిః-వహ్నేః వరః==వహ్నివరః, వహ్నివరస్య 

'సంస్కృతిః = వహ్ని వరసంస్కృతిః, జాతా వహ్నావరసంస్కృతళి:ః యస్యా 

స్సాహాజాతవహ్నివరసంస్కృతిః 

భావము : 

ఆ దమయంతి ఒక దీపము నార్పగనే మటియొక దీపము వెలుగ జొచ్చి 
నది. ఇట్లు దీపము లార్పుచున్నను మజల నలుని మాయతో ఆది వెలుగుచునే 

యుండెను. అప్పుడు దమయంతి స్వయంవరకాలమందు అగ్నిదేవుడు దాహ 
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తాపములకు సాధనమగు తన శరీరమును నలుని వశమం దుండునట్టు వర 
మొసంగిన విషయమును తల నాడించి జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనినదై యా యగ్ని దేవుని 

వర |పభావముచే నలుడు దీపముల నార్పనీయక వెలిగించుచున్నాడని [గహించి 
ఏమియు చేయునడి లేక సిగ్గుతో కన్నులను మూసుకొనినది. 

లొ, పశ్య 1 భీరు! న మయాజ౬పి దృశ్య సే 

యన్నిమేషితవతీ దృశావపి, 

ఇత్య నేన పరిద్భశ్య సా తమః 

సంవిధాయ సమభోజి లజ్ఞయా. 84 

ప. వి, పళ్య-భీరు-.న-మయా-అపి-దృశ్య సే-యత్ -ని మేషితవతీ- దృశౌ - అపి- 

ఇతి-అనేన-పరిదృశ్య-సా- తమః -సంవిధాయ-సమభోజి-లజ్జయా. 

అర్థము: హే భీరు !==ఓ భయస్వభావముగల ఉత్తమ స్రీజాతికి చెందిన దమ 
యంతీ !, యత్=ాఎందువలన, దృశౌ==న్నేతములను రెంటిని, నిమేవి 

తవతీ=ాసిగ్గుచే మూసికొనినదానవుగా, అసి=అగుచున్నావో, తత్ = 
అందువలన, మయా=ానాచే, అపి న దృశ్యసే = చూడబడవా ఏమి ? 

సీవు కన్నులను మూసికొనినచో నేను నిన్ను  చూడలేకపోయెదనా ! 

తప్పక చూడగలనని యర్థము. పశ్య=చూడుము, ఇతి=- ఇట్లు, అనేన 

ఈ నలునిచే, పరిహాస్యడాపరిహసించి, తమః =చీకటి, సంవిధాయ= 
కల్పింపబడి, లజ్జితా సిగ్గుపడిన, సా==ఆ దమయంతి, సమభోబి= 

సంభోగింపబడి నడి.. 

వ 

సమాసములు :. 

లదోతొ.లజా అస్య సంజాతా ఇతీ=లబితాొ 
% & జ 

భావము : 

““అజ్ఞయే భూషణముగాగల ఉత్తమ స్త్రీ జాతికి చెందిన ఓ దమయంతీ ! 
నేను చూచెదనని సిగ్గుతో కన్ను లను శెంటిని మూసుకోంటివి, కాని నాకు నీవు 
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కనబడక పోయెదవా! తప్పక కనబడగలవు. లేదా, నీవు నీ శరీరమును కన 
బఢకుండునట్టు చేయటకు శరీరమును వస్త్రములతో కప్పుకొనుట యచితమే. 
కాని నీవు కన్నులను మూసుకొనుటచే (పయోజనము లేదు. కాన కన్నులను 

తెజచి చూడుము అని నలుడు పరిహాసము గావించి తన ఇచ్చచేతనే దీపము 

లార్చి చీకటిని కల్పించి సిగ్గుపడుచున్న దమయంతిని సంభోగించెను. 541. 

థో, చుమ్ఫ్యనేజయ మయ. మజ్క్య నే నఖిః 
పృథు. వా 

శిష్య సే ఒయ మయ మర్చ్య నే హృది, 

నో పునర్న కరవాణి తే గిరం 

హుం త్యజ త్యజ తవాఒస్మి కింరరా. 85 

ప. ఏ. చుమృ్య సే- అయమ్- అయమ్ - ఆజ్క్యసే - నఖై క-శ్లీ ష్య సే_అయమ్ ఆ 

అయమ్ -అక్చ్య సే -హృది-న-పువః-న-కర వాణి- కే-గిరం-హుం- త్యజ - 

త్యజ-త వ-ఆస్మి -కీజ్కరా. 

ఆర్థముః Fy [పియతమ!=ామిక్కిలి పియుడవెన ఓ మహారాజా, ఆయం=ా 

ఈ నీవు, చుమ్భ్య సే=ాముద్దిడబడు చున్నావు. అఆయం== ఈసీవు, నఖై 8 == 

“గోరులచే, ఆజ) ప్రా సేవాగిల్లుటవలన గు ర్రింపబడుచున్నావు. .అయం= 

ఈనివ,: శిమ్యకే సహాకౌగలింపబడుచున్నావు ఆయం = ఈనీవు, హృది= 

| 'తొమ్ము నందు, ఆర్య సేవా చేర్చుకొనబడుచున్నావు. ' తే=ానీయొకు, 
“= గిరం=మాటను అనగా ముద్దు పెట్టుకొనుట మున్నగు మాటను, పునః = 

మజల, న కరవాణి = చేయనా ఏమి?, ఇతి== అనునది, నో నవాలేదనుట 

లేదు. అనగా తప్పక చేయగలనని యర్థము. హుం== ఆపే, త్యజ 

త్భ్ణజ==వడలుము, వదలుము, తే=-నీకు, కిజ్య రా=దాసీనిగా, 

అస్మివాఅగుచున్నాను. కాన సీ కోరికను అంతయు. నేను తర్చవలయు 

నని యర్థము. 

భావము : 

ఓ పీయతమా! నిన్ను ముద్దిడుకొనుచున్నాను,' నిన్ను గోరులతో గిల్లు 
చున్నాను. నిన్ను కౌగిలించుకొనుచున్నాను. నిన్ను జొమ్ముపెకి చేర్చుకొను 
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చున్నాను. ముద్దులు మున్నగువానిని సీవు కోరినచో మరల నేను తప్పక చేయ 

గలను. నేను నీ దాసిని. కాన నీ యభిలషితములను తీర్చగలను, 1155 ॥ 

ఇత్యలికరతకాతరా (ప్రియం 

విప్రలభ్య సుర తే [(హిాయం చ సా, 

చుమృనాది వితతార మాయినీ 

కిం విద గ్గమనసా మగోచరః. 86 

“బి, ఇతి-ఆలీకరతకాత రా-| పీయం- -విపలభ్య _సురతే_ పాయం చ -_సొ. 

చుమృనాది- వితతార _మాయినీ _కిం- విదగ్ధమానసామ్-అగోచరః. 

అర్థము: ఇతి= ఇట్లు, అలీకరతకాతరా; ఆలీక == అసత్యముగా, రత == సురత 

కేశియందు, కాతరా=భయముచెందినదై , అనగా సురతమందు నసత్యపు 
భీతి నభినయించుచు వా స్తవమగు భీతి ల్షేనిధై,. మాయినీ == మాటలలో 
నేరు మున్నగు కపటములయందు సమర్థురాలై. న, సా= =ఆ, దమయంతి, 

సురతే=ాసంభోగ। కీడయందు, (ప్రియంక (పియడైన నలుని, [హయం 

చ=సిగ్గును, వి పలభ్య=ావంచించి, చుమృనాది==ముద్దిడుట మున్నగు 

దానినే, వితతార=-నలునికై యిచ్చినది. తథాహి==అది యుక్రమే. 
విదగ్ధమనసాం==సమయమునకు' దగిన వ్యవహారముల యందు నేర్చు 
గల మనస్సుతో కూడినవారికి, కిం== ఎయ్యది, ఆగోచరః = విషయము 

కాదు. అన్ని విధములైన నేర్పులు వారికి గోచరించునని యర్థము. 
సములు : 

ఆలీకరతొకొతొరౌ _ అలీకం చ తత్ రతం చ=ాఅలీక రతం, అలీకరతే 
కాతరా == అలీకరతకాతరా. | 
చుమ్మ్బునాది-_ చుమృనం ఆదిః యస్య తత్ ==చుమృ నాది, 
బిదొగ్గమననసాం. ఫిదగ్ధం మనః యాసాం తాః జ=విదద్ధమనసః, తాపాం== ' 
విదగ్గమానసాం. 

అగోచర: న గోచకకఅగోచర్య. 

తిరి 



ఇవ్విధముగా సంభోగమునందు కృతిమపు భయము నభినయించు 

చున్నట్టి, వాక్చాతుర్యము గల యా దమయంతి (పియుడగు నలుని లజ్జను 

వంచించి కేవలము అధరపానము మున్న గువానినే నలున కిచ్చెను. ఆమె 

మధ్యమ నాయికగా నుండినను ముగ్గాస్వభావమును వెల్లడించుటవలన సురత మును 

చేయనందువలన (పియునకు వంచన జరిగినది. మణియు చుంబనము మున్నగు 

వానియందు నధిక ముగా సిగ్గు సంభవించినను నట్టి సీగ్గును పొందనందువలన 

లజ్జకును వంచన జరిగినది. లోకమున నేర్పుక తెల మనస్సులకు విషయము కాని 

దేది కలదు? ॥56॥ 

లో న్వేప్పితోద్గమిత మా(త్రలు ప్రయా 

దీపికొచపలయా త మోఘనే, 

నిర్విశ జృర తజన్మతన్ముఖా 

కూతదర్శనసుఖా న్యభుజ్క సః, ర? 

వ.వి. స్వేప్పితోద్గమితమా తలు ప్రయా -దీపికాచపలయా-త మోఘనే-నిర్విశజ్క 

రతజన్మత స్ముఖాకూతదర్శనసుఖాని-అభు డ్ర్మం-సః, 

ఆర్థము: = సః==జ నలుడు, తమోమనే, తమః=చీకటియనెడి, ఘనేజు మేవ 

మందు, స్వేప్పితో దమితమా|తలు ప్త పయా; స్వేప్సిత = తనఇచ్చచేతనే, 

ఊద్గమితమా[తవ=జ్వలించినకణమందే, 'లుప్తయావ==ఆరినట్టి, దీపికా 

చపలయా; దీపికా =దీపమనెడి ,చపలయా=మెజప్పుతీగ చే, నిర్విశజ్బ్యరత 

.ఇన్మతన్ముఖోకూతదర్శనసుథాని; నిర్విశజ్కా = వీకోటివలన' భయము 

లేనట్టి, రత=సంభోగముచే, జన్మ =ఏర్పడిన, తన్ముఖ = అ. దమయంతి 

ముఖమండలి, ఆకూత= చేష్టలను, దర్శనడాచూచుటవలని, 7 సుఖాని= 

సుఖములను, అభు జ్కవాఅనుభవించెను. 
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శ్లో యద్మువా కటిలితే తయా రే 

మన్మథేన తదనామి కార్ముకమ్, 
యత్తు హుం హుమితి నా తథా వ్యధా 

త్తతీ స్మరస్య శరము కి హుజ్యుతమ్, 88 

ప, వి. యత్_|భువౌ-కుటిలితే_.తయా-రతే-మన్మ థేన- తత్ _ఆనామి -కార్ముకం- 

యత్. తు-హుం=- హుం-ఇతి- సా. తథా-వ్యధాత్ -తత్ -స్మఠస్య-శర 

ము క్రిహుజ్యుతమ్. 

అర్థము: తయా=ఆ దమయంతిచే, రతే == సంభోగకాలమునందు, యత్ = 

ఎట్టు, [భువౌడాక నుబొమ్మలు, కుటిలితే = వంకరగా [తిప్పపడినవొ, 

తత్ == ఆ విధముగా వంచుటయే, మన్మథేన == మన్మథునిచే, 
కార్ముకం== ధనుస్సు, అనామి = వంచబడుట యని యర్థము. ఆనగా నొ 

కనుబొమ్మలు రెండును మన్మథుని విల్లువలె మనోహరములని. భావము. 

కించవామరియు, సా=ఆ దమయంతి, తథా= అట్టు రమించుకాలము 

నందు, హుంహుమ్తిజాసుథాధిక్యముచే “హుంహుంి” ఆను శబ్దమును, 

యత్ == ఎందువలన, వ్యధాత్ =ాచేసెనో! తత్ = ఆ హుభికారమే, 

స్మరస్య == మన్మథునియొక్కు, శరము క్రిహుజ్కృాతం, శర = బాణము 

లను, ముక్తి= విడచి పెట్టునప్పుడు ఏర్పడు, హుజ్మతం=ాహుంకార' 

ముగా, ఆభూళ్ =ఆయెను. 

సమానములు : 

శరము క్రిహుజ్యృుతమ్-శరాణాం ము క్తిః == శరము క్రి, శరము శక్తేః 
హుజ్యుతమ్ == శరము క్రిహుజ్యు తమ్, . 

భావము : 

సంభోగకాలమందు దమయంతీ తన కనుబొమ్మలను వంకరగా చేయు 
టయే మన్మథుడు విల్దువంచుట యగుచున్నది. అట్టే యామె నంభోగకాలము 
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నందు కల్గునట్టి సుథాధిక్యము వలన చేసెడి “హుంహుం” ధ్యనులు మన్మథుడు 

బాణములు వదలునప్పుడు కల్లెడి హుంకార ధ్యనులుగా నేర్చడినవని యాశయము. 

ల్లో, ఈకి తోపదిశతీవ నరితుం 

తళ్జణోదితముదం మనోభవహ్ 

కా నద న పరి కీడితా౬.ధరా 

పాణిధూనన మియం వితన్వతీ, 89 

* వి. . ఈక్షితా - ఉపదిశతీ = ఇవ=న ర్రితుం-తజ్జణోదితముదం-మనోభవం అ 

కా చ్చద న్తపరిపీడితాధరా-పాణిధూననమ్- ఇయం-వితన్వకీ. 

అర్థము: కాన్తడ న్తపరిపీడితాఒ ధరా, కొన = [పీయునియొక్క, దన్ల = 

దంతములచే, పరిపీడిత = నొప్పింపబడిన, ఆధరా == పెదవి 
కల్లినదై, (కావుననే) పాణిధూననం, పాణి ౫ చేతితో, ధూననం= 

నెట్టుటను, వితన్యతీాచేయుచున్న, ఇయం= ఈ దమయంతి, తత్షణోదిత 

ముదం, తళ్చణ=-ఆ క్షణమునందే, ఊదిత == ఉద్భవించిన, మదం: 

సంతో షముకిల్లిన, ఆనగా సంభోగకాలమందు తన మహిమను చూపుట 

వలన వర్ణించిన, మనోభవం == మన్మథుని, నర్తితుం=ానాట్యము 

చేయుటకు, ఉపదిశతీవ = బోధించుచున్నదో యను నట్టుండినదిగా, 

ఈళక్షితా == చూడబడినది. మన్మథా ! నీవు ఈ విధముగా నాట్యము చేయ 
వలయునని యతనికి నాట్యము నేర్పుచున్నాదా యనునట్టు ఆ దమయంతి 
చూడబడినదని యర్థము. 

సమాసములు : 

తొతోబో దిత్ముదోం-స చాసౌ క్షణశ్చ = తత్షణ:, తత్షణం ఉదితా = 

తర్షణోదితా, తత్షణోదితా ముత్ యస్య సఃవతళ్షణోదీతముర్, తండ 

తళ్షణోదితముదమ్. 

క్రొ ఈద బనరివీశితాధరా- కాన్లన్య దనాః=కా న్గదన్లాః, కా న్పదన్తై॥ పరి 

పీడితః ఆధరః యస్యా స్సావ=కా న్తద న్తపరిపీడితాధరా, 

_ వొజీదూననం - పాణ్యోః ధూననం = పాణిధూననం, తత్ = పాణి 

ధూననం, 



సంభోగకాలమునందు [పియుడగు నలుడు దంతములతో |ప్రియురాలగు 
దమయంతియొక ,. పెదవిని కొజకుట వలన నామె బాధపడినదై తన చేతులను 

విదలించుచు నతనిని నెట్టివేయుచుండినది. అది సంభోగ "కాలమందు. తన 
(పభావమును( జూచి హర్షించచున్న మన్మథునికి నృత్యమును నేర్చున ట్లుండినది. 
నాట్యమును హ స్తనృత్యముతో డనే గురువులు శిష్యులకు బోధించుట (పసిద్ధము. 

లో సా శశాక పరిరంభదాయినీ 

గాహితుం బృహాదురః (ప్రియస్య న, 

'చకమే సచన భజుర( భువ 

స్తుజపీనకుచదూరతాం గతమ్, 90 

ప. వి. సౌ-శశాక _-పరిరమృదాయినీ య గాహితుం-బృ్బహత్ -ఉరః-| పియస్య-న- 

చక్షమే-సః-చ-న -భజ్ఞుర భువః_తుజ్జపీనకుచదూర తాం-గత మ్. 

ఆర్థము : పరిరమృదాయినీ, పరిరమృ==ఆలింగనమును, దాయినీ=ఇచ్చునట్టి, 

సా=ఆ దమయంతి, [పియస్య = |పియుడగు నలునియొక్క_, బృహత్ = 

విశాలమైన, ఉరః==టొమ్మును, గాహితుం=ా|పవేశించుటకు, న శశాక 

==శ కరాలు కాలేదు. ఏలయనగా నలుని వక్షఃస్థలముకంటె తనది 

స్వల్పమెనది. స చ == ఆ నలుడును, భజ్గుర భువః, భబ్గుర== వంపులు 

తిరిగిన, _ధువః==కనుబొమ్మలుకల్లిన, తుజ్జపీనకుచదూరతాం, తుజ 

ఎత్తైన, పీన=ా- బలసిన, కుచ సనములచే, దూర తాంజావ్యవధానమును, 

గత౦ంపొందిన, ఉఊరః==వక్షఃస్థలమును , గాహితుం=ా పవేశించుట 

కును, న చక్ష మే శక్పుడు కాలేదు. ఏలయనగా చనుదోయి ఎత్తుగను 

స్థూలముగను నుండి వ్యవధానమును గల్గించినది. 

సమాసములు : 

వరిరమ్యదాయినీ - పరిరంభం దదాతీతి = పరిరంభదాయినీ, 

భడ్గుర్యాతువః - భజ్గురే [భువా యస్యా సా = భజార్య భూః, 

రస్యేజాభల్లరభువః, 
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తు గవీనవచదారతాం - తుజ్లా చతొ పీనా చవాతుజ్ఞపీనౌ, తుజ్జపీనౌ 

చతొకుచౌచ = తుబ్గపీనకుచౌ, దూరస్య భావః = దూరతా, 

తుజపీనకుచాభ్యాం దూరతా=ా తుజ్జపీనకుచదూరతా, తాం =తుజ్లపీనకుచ 

దూరతాం. 

భావము : 

ఆ దమయంతి నలుని కౌగిలించుటకు పూనుకొనినదై నను నాతని విశాల 

వక్షఃస్థలమును ఆమె | పవేశింపలేకపోయి నది, అల్లే ఆనలుడును నామె వక్షః 

స్థలమున ఎత్తెనవియ, లావై నవియునగు నామె స్తనములతో వ్యవహితమైనందు 

వలన దానిని (పవేశింపలేక పోయెను. 

వి. (1) ఆధేయమెన దమయంతి యొడలకంటెను నాధార మగు నలుని వక్షః 
స్థలము నధికముగా చెప్పుటవలన నధికాలజ్కా-రము. 

(2) చనుదోయియొక్క జొన్నత్యస్టూలత్వములు వక్షఃస్థలముతో సంబంధము 

 .. కల్పించుకొనుచున్నను, నది లేదనుటవలన అసంబంధాతిశయో క్తి. 11904 

కో బాహువలి పరిరంభమణలీ 
ne) యం G 

యా పరస్పర మపీడయ _త్తయోః, 
ఆస్త హేమనలినీ మృణాల జః 

పాశ ఏవ హృదయే శయస్య సః. 91 

ప, వి. బాహువల్రిపరిరంభమబ్దలీ-యా-పరస్పరమ్-ఆ పీడయత్-తయోః- ఆ స్త- 
హేమనలినీమృణాలజః-పాశః-ఏవ-హృదయే శయస్య- సః. 

అర్థము : తయోః=——ఆ దమయంతీనలులయొక్క, యాఏ, వాహువల్రిపరిరంభ 

మణ్జలీ, బాహువల్లి=-భుజములనెడి తీగలచే, పరిరంభ=ాఒండొరులను 

కౌగలించుకొను టనే నేర్పడిన, మండలీ=ా పరివేష్టనము అనగా చుట్టుకొని 

యుండుట, యనగా నాలుగు భుజములచే ఒండొరులను చుట్టిపట్టుకొనుట 

వలన నేర్చడిన గుం్యడపుటాకారము, పరస్పరం =జండొధ్గలను,  అపీడ 
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యత్=ాపీడించినది, సః = ఆ యాలింగనపువ్యాపారము, వృదయేళ 
యస్య == హృదయమందు శయనించు మన్మథునకు, _ హేమనలినీ 

మృణాలజః, హేమనలిసీ=ాపసిడితామరతీగల, మృణాల=ాకొడనుండి, 

జః == ఏర్పడినదిగా కనబడెడి, పాశ వవ== బంధనసాధనమగు తాడుగా 

ఆ స్త==ఊండినది. 

బాహువులతో నొండొరుల(. గౌగలించుకొనుటవలన నేర్పడిన మండలా 

కారము పాశము గాకపోయినను, 'పాశముగా భావింపబడుట వలన 

ఉత్చే9క్ష. వ్యజ్జకముగా “ఏవ” కారమును |పయోగించుట వలన్ అది 
వాచ్యము. 

వావావల్లి వరిరంభోచుజ్జుల్ - బాహూ వలీ ఇవ==బాహవల్టీ, ' బాహు 

వల్లిభ్యాం పరిరంభః == బాహువల్లీ పరిరంభః, బహాువల్టి  పరిరంభేణ 
మజ్జలీ == బాహువల్లి 'పరిరంభమండలీ. 

'పౌమనలినీ మృశాలవిః - హేమమయీ నలినీ== హేమనలినీ, హేమ 

నలిన్యాః మృణాలం=ా' హేమనలినీమృణాలం,  హేమనలిసీ మృణాలాత్ 

జాయత ఇతి == హేమనలినీమృణాలజః. 

వ్యాదయేళయన్యం - హృదయే సే ఇతిషాహృదయేశయ:, తస్థ== 

హృదయేశయస్య. 

భావము : 

ఆ దమయంతీ నలులు వీగలవంటి. తనము" తమ భుజముల జంటతో , 

ననగా నాలుగు భుజములతో ఒండొరులను కౌగలించుకొనుటవలన_ నేర్పడిన 
వ ర్తులాకారము, పసిడి తామర కాడలతో నేర్పడిన మన్మథునియొక్క_ 

పాశాయుధము, అనగా బంధించెడి తాడుగ నుండినది. 119011 
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ల్లో, వల్ల భేన పరిరంభపేడితౌ 

(పేయసీ హృది కుచా వవాపతుః, 

' శేలతీమదనయో రుఫా(శ్రయే 
తత్ర వృ త్తమిలతోపధాన తామ్. 92 

ప. వి. వల్చభేన-పరిరంభపీడితొ- పేయసీహృది - కుచౌ _ అవాపతుః - కేలతీ 

_ మదనయోః-ఉపా[శయే-త్మత -వృ త్తమిలతో పధానతామ్. 

అర్ధము :- వల్దలేన == |పియుడగు నలునిచే, పరిరంభపీడితౌ; పరిరంభ=ా 
ఆలింగనముచే, పీడితౌ==నలుపబడిన, | పేయసీహృది; [క్రేయసీ:=2 

మిక్కిలి [పియురాలగు. దమయంతి (యొక్క, హృది==రొమ్ము పై పెనీ, 

కుచె = స్తనములే, కేలతీమదనయోః = రతీ, మన్మథులకును, 

ఉ పాశ యే==అధారమైన, త్యత=ఆ దమయంతి తొమ్మునందు, వృత 

మిలితో పధానళాం; వృ త్రడాగుం డములై , మిలిత = = ఒంటదొంటితో 

గలసిన, ఉపధానతాండాదిండుగా నుండుటను, ఆపతురివ- పొందినవో 

, యనునట్టుండినవి. 

వి. దమయంతి వక్షఃస్థలము నందలి స్తనములు ఉపధానములు కాక 
పోయినను ఉపధానత్యము పొందినవో యని భావించుట వలన 
ఉల్పేక్ష. 

“ వరిలంభొవేశీతౌ _ పరిరంభేణ పీడితౌ=ాపరిరంభ పీడితౌ. 
_ వేయనీవ్యాది - ేయస్మాః హృత్ = (పేయసీహృక్, తస్మిన్== 

(పీయసీహృది. 
శ్రేలతీమదధనయోః _ కేలతీ చ మదనశ్చ" == కేలతీమదనౌ, తయోః: 

శేలతీమదనయోః, 
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వృ క్తమిలితో వధాగతొం _ వృత్తే చ తే మిలితే చ== వృతమిలిశే, 
వృత్తమిలితే చ తే ఉపధానే చ == వృ త్తమిలితోపధానే, వృత్తమిలిలో 
పధానస్య భావః = వృ త్రమిలితో ఒ పధానతా, తాం = వృ త్రమిలికో 

పధానతామ్, 

భావము : 

[ప్రియడగు నలుని దృఢాలింగనములతో నలుపబడిన |పియురాళి 

కుచములు రెండును, రతీకాముకులకు తలల కాధారమైన యామె వక్షఃస్థలము 

నందు నొండొంటిని దగ్గజకు చేర్చబడిన దిండులుగా నేర్పడినవో యను 

నట్రుండినవి. 192) 

ల్లో. తత్ (ప్రియోరుయుగలం నలార్చితై ః 
షాణిజస్య మృదులై ౩ పదై రృభౌ, 

_"ఉత్రశ సి రతికామయో రయ . _స్త రతి ర 

ప.వి. 

అరము: 
®ి 

_సమృయుగ్మమివ శాతకుంభజమ్, [1 

తర్. పీయోమయుగ లం- నలార్పితై ౩-పాణిజస్య - మృదులై ః- పదైః- 

బభౌ ఉ| త్పళ స్తి-రతికామయోః - జయ స్తంభయుగ్మమ్ -ఇవ-ళాతకుంభ 

జమ్, " 

= తత్==ఆ మిక్కిలి మనోహరమగు, [పియోరుయుగం; [పియ= 

పియురాలియొక్క, ఊరుయుగం == తొడలజంట, నలార్చితై 8; నల 

నలునిచే, ఆర్చితై ౩ == ఉంచబడిన, మృదుభిః==మెత్తనైన, అనగా 

చిన్నచిన్నవియగు, పాణిజస్య = గోటియొక్క, పదైె_*=గురుతులే, 

అనగా నఖక్షతములచే, ఉ|త్పకళ స్త్రి; ఉత్ = చెక్కబడిన, పశ స్తి= 

| పశంసాపద్యముగల, శాతకుంభజం == పసిడినుండి యుద్భవించిన, 

రతికామయోః == రతీమన్మ్నధులయొక్క-_ , జయ స్తంభయుగ్మమివ; జయ 

_స్తంభాజయసూచక స్తంభముల, యుగ్మమివ=ా జంటయో యనునట్లు, 

బభౌ = పకాశించినద్సి, 
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వి. దమయంతియొక్క తొడలు రతీకాముకుల జయ స్తంభములు కాక పోయి 

నను, జయ స్తంభ ములుగా భావింపబడుటవలన ఉఊ త్చేష, 

(నియోదయగం _ ఊర్వోః యుగళం=ాఊరుయగళం, |పియాయాః 
ఊరుయుగళం=| పియోరుయుగ ళం. 

నోలార్శిలొ 8 _ నలేన అర్చితానీ=ానలార్చితాని, తె ౩=నలార్చితె 8. 

డఉత్ళ్ళన్తీ - ఉత్కీ రా (పళ స్తిః యస్మిన్ తక్ =ఉత్పళ స్తీ. 

రొలికామయో౭. రతిశ్చ కామశ్చ = రతికామౌ, తయోః=రతికామ యోః. 
ఇ 

జయ _చసంఖియుగ్యుం - జయసూదకొ సంభౌ ౫ = జయ స్తంభ, జయ 

సంభయోః యుగ్మం=జయ స్త సంభయుగ్మం. 

కొత్ పంభజాం-_ శాతకుంభాత్ జాయత ఇతి == కాతకుమృజమ్. 

భావము : 

మనోహరములగు నా దమయంతియొక్క తొడలు రెండును, నలుడు 

గావించిన కోమలములగు నఖక్షతములతో కూడినవై , పశంసాపద్యముతో 

కూడిన రతీకాముకుల |పపంచవిజయమును జాటెడి "జయ స్తంభములో యన్న. 
ట్రుండినవి. 

ల్లో, బహ్వమాని విధినాఒపి తావకం 
నాభి మూరుయుగ మ_న్సరాజ్ఞకమ్,. 

స వ్యధా దధికవర్ణ కె రిదం 
ర ౧. | 

కాఖ్బన్రై ర్యదితి తాం పురాఒఒహ సః. - రి 

ప. ఏ. బహు_-అమాని-విధినా-ఆపీ-తావకం. నాభిమ్- ఊరుయుగమ్ _అ నరా. 

అజ్ఞక ం-సః -వ్యధాత్ - ఆధికవర్ష కై ః-ఇదం-కాంచనై 8- యత్ -ఇతింథాంం. 
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అర్థము: హే (పియే! == ఓ ప్రియురాలా! తావకం = నీదైన, నాభిం=ా 
పొక్కిలికి, ఊరుయుగం=ాతొ డలజంటకు, ఆంతరా=ామధ్యనున్న, 

ఆజ్జ్ఞకం=ాఅధికముగా ఆభిలిషింపబడిన యవయవము, అనగా వరాజ్ఞము, 

విధినా౬పీ==|[బవహ్మాచేతను, బహు=-ఆరికముగా, అమాని=ాభావింప 

బడినది. (ఏల యనగా) యత్ = ఎందువలన, సః==ఆ (బహ్మ, 

ఇదం=ా ఈ వరాంగమును, ఆధిక వర్ణ కై ః== మిక్కిలి [పకాశ మానము 

లగు వర్ణ ములుగల, కొంచనై 8 = సువర్ణ ములచే, వ్యధాత్==సృష్టించెను. 

ఇతి==- ఈ విధముగా, సః==ఆ నలుడు, తాం== ఆ |పీయురాలిని, 

పురా=-సంభోగ[పారంభమునకు మొదట, ఆవ=శెప్పెను. 

ఆధికవర కౌః_ అధికః వరః యేషాం తే = ఆధికవరకాః, తె 8= 

ఆధిక వర్ణ కై 8. 

భావము : 

ఓ (పియురాలా! నీ పొక్కిలికిని, తొడలకును, మధ్య నున్నదై, మిక్కిలి 

యభిలషింపదగిన వరాంగము, ఆనగా కామమందిరము (బహ్మచేతను గొప్పగా 

భావింపబడి యాదరింపబడినది. ఏలయనగా న్యాబహ్మ యీ కామమందిరమును 

మికి లి _పకాశవంతములగు సువర్దములతో సృజించెనా "యని భావింపదగి 
యున్నది. ఇట్లు నలుడు దమయంతిని సురతశేశికి పూర్వము వక్కాణించెను!94॥ 

శ్లో. పీడనాయ మృదునీ విగాహ్య తౌ 

కాన్తపాణినలినే స్పృహావతీ, 

తత్కుచౌా కల శపీననిష్టురౌ 

హారహాసవిహతే వితేనతుః. 95 

ప. వి. పీడనాయ-మృదునీ _ విగావ్య - తౌ - కాన్తపాణినలినే - స్పృహావతీ. 

ఈత్కు-చౌ-క లళపీననిష్టరౌ-హారహాస వివాతే-వితేనతుః, 
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ఏ : 

అర్థము: కలళ పీననిష్టురౌ; కలశవాకుండలవలె, పీన= పెద్దవియ, నిష్టరౌ= 

కఠినములునునగు, _ తత్కుచే == ఆ దమయంతియొక్క. స్తనములు, 

మృదునీ == మెతనివైనను, తా= ఆ కఠినములగు స్తనములను, 

విగాహ్య= పవేశించి, యనగా పొంది, పీడనాయవపీడించుటకు ఆనగా 

నలుపుటకు, స్పృహావతీ == అభిలాషక ల్లిన, కాంత పాణినలినే; ' కాంత = 

(పియుడై న నలునియొక్క-, పాణినలినే=ాహ స్తపద్మములను, వోరహాస 

విహతే; వారూ స్తనముల పె | వేలాడు ముత్తెపుసర మనెడి, హాస= 

నవ్వుతో, విహలేచాతిరస్కరింపబడినవానినిగా, వితేనతుః=ా చేసినవి. 

కా సవొజీనలినో-కాన్తస్య పాణీ==కా న్రపాణిీ, కా నపాణీ ఏవ నలినె== 

కా న పాణినలినే. 

నృథ్రవోవలీ_స్పృవి ఆస్యాః ఆ సీతి=స్పృహావతీ. 

తత చౌం తస్యాః కుచౌ == తత్కుచౌ. 

తోలళవీననిస్తురౌ-పీనౌ చ తౌ నిష్టరౌ చ=పీన నిష్టరా, కలశవత్ పీన 

'నిషరౌ =కలశపీననిష్టురా. 
త . 

వోరోవోనవివాతో-హార ఏవ హాసః==హారహాసః, హారహాసేన వివాతే= 

హారహాసవివాతే. 

కుండలవలే పెద్దవియును, గట్టివియునగు ఆ దమయంతియొక ).. స్తన 

ములు, మెత్తసివై నను చూచుటకు మిక్కిలి కఠినములగు నాకుచములను పొంది 

వానిని నలుపుటకు అభిలాషకల్గిన | పీయుడగు నలునియొక్క పాణిపద్మములను 

ముత్యాలహార మనెడి నవ్వుతో హాస్యము గావించి కొట్టినవో యన్నట్టుండినవి, 
నలుని పాణిపద్మ ములు కోమలములు కావున నవి దుర్భలనులు. అట్టి దర్భల 

ములగు నాతని పాణిపద్మములు పెద్దవియును, కఠినములు నగు దమయంతి 

స్తనములను న నలుపుటకు పోగా నవి ముత్యాల హారపు కాంతి యను నవ్వుతోడను, 

నా హాణను పాజిపద్మముల లకు దసలుట యము దెబ్బతో డను ను తిరిస్కరించినవి. 
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బలహీనుడు బలవంతుని పెకి బోయినపుడు హాస్యము, దెబ్బలు తప్పవు కదా | 

ఆసాధ్యములగు విషయములకు పయత్నించువారు పరిహాస పాతులగుట 

నిశ్చయము. 19051 

శో, యౌ కురజ మదకుజ్కుమాజ్బితౌ 
2) ny 

సీలలోహితరుచొ వధూకుచొ, 

స (పియోరసి తయో స్ప్టయముచ్భో 

రాచచార నఖకింశుకార్చునమ్. 96 

ప. వి. యౌ-కురంగ మదకుజు,_ మాభ్చోతౌ. సీలలోహీతరుచౌ._వధూకుచెౌ.సః - 

(పియోరసి-త యోః-స్వయంభువః-ఆచచార -నఖకింశుకార్చునమ్. 

ఆర్ధ ము: యౌవ, వధూకుచా = దమయంతీ స్తనములు, కుర జమదకు జ్కూ- 

మాంచితౌ, కురంగమద=ాక స్తూరి చేతను, ,కజ్కుమ:==కజ్కూమ పూవు 
చేతను, ఆజ్బోతౌ = పూజింపబడినేవై , అనగా వానిని మూయుటచే 
మికిగాలి కోభించినవై, కావుననే, నీలలోహితరుచౌ, నీల == నల్లని, 

లోహిత== ఎజ్జని, కదా = = కాంతులుగలవై , పతాంతరమున, నీల హా 

కణ్ణమునంమ 'నల్పనివాకును, త్రోహిత=ాకేశములయం దె[రని వాడును 

నగు శివునియొక్క-, రుచౌ=కాంతులు గలవై, (బభూవతుః==ఊరడీ 

నవి) పియోరసి=|పియురాలి తొమ్ము పె, స్వయంభువోః == యౌవన 
మేర్పడినప్పుడు స్వయముగ నేర్పడిన, పశాంతరమున-స్వయమ్బువోః 
= స్వయంభూ దేహముకల్లిన అనగా సృజింపబడనివై, తమంతట 

. తాముగా నుద్శవించిన మూర్తులు కల్గిన, తయోః = ఆ దమయంతి 

. యొక్క కుచములకు, సః=అ నలుడు, నఖకింశుకార్పనం, నఖ = 

గోరులనెడి, అనగా సఖక్షతములనెడి,  కింశుక = మోదుగుపూలచే, 

అర్బనం==పూ జను, ఆచచార = ఆచరించెను, 

వర జ్లమద వడా రమాంబితొ. కురజ్జ్బస్య మదః == కురజ్జమదః, కురజ్ల 

మదశ్చ కుజ్కుమం చ == కురజ్జమదకుజ్య్ము_ మే, కురజ్వమదకుజ్కూ. 
'- మాభ్యాం అజ్బితౌ =ాకురజ్బ్షమదకుజ్కు మాజ్బూతౌ. 
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నీలతోవొతథచౌ- నీలా చసా లోహితా చాానీలలోహితా, నీలలోపాతా 

రుక్ యయో స్రౌ==నీలలోపితరుచౌ, 

పోధథూవబౌ. వధ్వాః కుచౌ=ా వధూకుచౌ, 

(ద్రయోరోనీ_ పియాయాః ఉరః=|పియోరః, తస్మిన్ పియోరసి. 

నుయమ్ముబో 8 - స్వయం భవత ఇతి = స్యయంభువౌ, తయోః==స్మ్యయం 

భువోః. 

నోఖరోంభకార్చ నోట్ = నఖా ఏవ కింశుకాని=-నఖకింశుకాని, నఖకింశుకె ః 

అర్చనం నఖకింశుకార్చనమ్. 

కస్తూరిచేతను, కుంకుమపువ్నముల చేతను పూయబడినవియు, (పూజింప 
బడినవియు) కస్తూరిచే నలుపు వన్నెను, కుంకుమ పుష్పముచే నెలుపు వన్నెను 

పొందినవియు (కంఠమున నీలవర్షము, వెంటుకలపై ఎరుపు వర్ణము కల్లిన 
మహాదేవునిపై యభిలాష కల్గినవియు,) నై యుండినవి. (పియురాలి యొక్క 
వక్షఃస్థలమునందు స్వయంభువులై నవి యనగా యౌవన మేర్పడినప్పుడు ఉద్భ 

వించిసవియు (స్వయముగా నుద్భవించిన మూరులు కలవియు) నగు దమయంతి 

యొక్క _స్తనములపై నలుడు నఖక్షతము లనెడి మోదుగుపూలతో పూజను 

గావించెను. అనగా ఆ దమయంతియొక్క. _సనములు కస్తూరిని, కుంకుమ 

పూవును పూయుటవలన ఎంబప్పుగను, నలుపుగను ఉండినవి. కస్తూరి నలుపుగా 

నుండుటవలన దానిని ప్రూయుటచే నలుపుగను, కుంకుమ ప్పున్చ మెట్టగా నుండుట 

వలన దానిని పూయుటచే ఎణుపుగను నుండినవని యర్థము. ఆందువలన నవి 

నీలలోహితకాంతు లై నవి. శివుడును కంఠమునందు విషము వలన నలుపు 

వేన్నేను కల్గియున్నాడు. కట్టి శివునిపైన అభిరుచిని కల్గిన యా స్తనములు నీలలో 
హితరుక్కు లై_నవి. ఆ స్తనములు |పియురాలి వక్షఃస్థలమున యౌవనము రాగానే 
ఉద్భవించిన కందువలన స్వయంభువులై నవి, మరియు నవి (బహ్మసృష్టి లేక 

స్వయముగా నుద్భవించిన మూర్తులు కల్లినవి. అట్టి 'సనములకు నలుడు తన 

నఖత్షతములు, ఆనగా గోటి గాట్టనెడి మోదుగుపూలచే పూజను గావించెను. నఖ 

క్షతములు. ఎజ్జవిగను, వంపులు-తిరిగినవిగను నుండును. _అర్లే మోదుగుపూవు 

లును నుండును. నఖక్షతములు స్తనములపెన న్తేర్పడును? కొన నవి పూజార్థము 
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లైన మోదుగుపూలను పోలియుండును. ఆసనములు పైన చెప్పిన విధముగా 

స్వయంభూ మూరులుగా వెలసినందువలన నవి దేవతా రూపము లగుటచే వానికీ 

పూజ సల్పుట సముచితమని యాశయము. 

ల్లో, అమ్బు ధేః కియదనుత్తితం విధుం 

స్వానుబింబమిలితం వ్యడమృయత్ , 

చుమృదమ్చుజముఫీముఖం తదా 

నై షధస్య వదనేన్తుమజ్జలమ్. 97 

పవి. ఆమ్బుధేః- కియత్ -అనుత్తితం-విధుం -స్వానుబింబమిలితం వ్య డంబయత్ _ 

చుమృద మృుజముఖీముఖ= -తదా-నై షధస్య-వద నేందుమబ్ద౭మ్ 

ఆర్థముః తదా =వారిరువుణి సంగమకాలమునందు, అంబుజముఖీము ఖం; అంబుజ 

ముఖీ == పద్మముఖియగు దమయంతియొక్క-, ముఖం == మోమును, 
చుమృత్ =ముద్దిడుకొనుచున్న, నై షధస్య=నలునియొక్క-, వదనేన్దు 
మణ్ణలం==ముఖమనెడీ చం[దవ బలము, అమ్బుధేః=సము దమునుండి, 

కియత్ =కొంచెము, అనుత్థితం == ఉదయించని, ఆనగా సము[దమున 

.కొలదిభాగముగా మింట నధికభాగముగా నుదయించిన, స్వానుబిమృ 

మిలితం; స్వ = తనయొక్క, అనుబింబ = పతిబింబముతో , మిలితం= 

కూడిన, అనగా సమ్ముదమందలి | పతిబింబముతో కూడిన, ' విధుం== 
| చందుని, వ్యడమృయత్ == అనుక రించెను. 

న్వానుభీందిదులితం = స్వస్య అనుబింబః = స్వాను బింబిః, స్వానుబింబేన 

మిలితః= స్వామ బింబవి.లిత*, తం = స్వాను బింబమిలితం. 

అమ్ము ముఖీ ముఖం-అమ్చుజ మివ సుఖం యస్యాస్సా = అమ్బుజముఖీ, 

అమ్చుజముఖ్యాః ముఖం = అస్ఫుజ సు ఖీముఖం, తత్ = అమ్బుజ 

ముఖీముఖం. 

వోదొనోపుమబ్లలను _ ఇందోః మబ్బలం = ఇన్ఫమణ్ణలం, వదన మేవ 

ఇనుమణలమ్ = వదనేనుమణలమ్, 
ది G (గ) మ. 
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ఆ దమయంతీనలుల సంగమకాలమందు, [పియురాలి ముఖమును ముద్దిడు 

కొనుచున్నట్టి అనగా [పియురాలి పెదవిని చుమృనము చేయుచున్నట్టి నలుని 
ముఖమనెడీ చంద్రబింబము సము దమునుండి కొద్దిభాగముమాాత ముదయింపక్, 

ఎకు.వభాగ ముదయించినదై, తన [పతిబింబముతో, ననగా నీటనున్న తన 

(ప్రతిబింబముతో కలసిన చందుని బోలియుండినది. ఆ యిద్దణి ముఖములు 
నొండొంటితో కలియుటవలన పూర్తిగా రానందువలన నీవిధముగా బోల్చ 

బడినది. నలుని యధరము దమయంతియొక ,._ యధరమును పానము చేయుట 

వలన నలుని ముఖములో పెదవినుండి దిగువభాగము కానరాదు కాన సము దము 

నుండి యుదయించక నిలిచిపోయిన చం దమండలముయొక్క_ కొలది భాగముగా 

నున్నది. నలుని ముఖమునకు దిగువనున్న దమయంతి ముఖము, దానికీ 

[పతిబింబముగానుండి సము దమునందలి చం దమండలపు (పతిబింబమైనది, 

కాన చం దమండల మెట్లు కించిదనుదిత మై స్వానుబింబముతో కూడియున్నదో, 
యళ్లే నలుని ముఖచం[దమండలముగూడ, _నధరబింబచుమృనముతో కించిద 
నుడిత భాగమును, దమయంతి ముఖమనెడి స్వానుబింబమును కల్లియుండినదని 

యాశయము. 191/1 

తొ, పూగభో గబహుతాకషాయితై. 

_ ర్వాసితై రుదయభాస్కరేణ తే, 

చ|క్రతు ర్నిధువనేఒధరామృతై. 

_స్త్యత సాధు మధుపానవి,భమమ్.. 98 

ప. వి. పూగభోగబహు తాకషాయితై 8 ఎ వాసితై 8 ఎ ఉదయభాస్కరేణ ఇతే. 

చ క్రితుః -నిధువనే- అధరామృతై 8-త| త _ సాధు- మధుపానవి| భమమ్. 

అర్భము : తౌ= ఆ దమయంతీనలులు,నిధువనే = సంభోగమందు, పూగభోగ- 

బహుతాకషాయితై 1; పూగభోగ =వక లను తినుటలో, అనగా తాంబూ 

87) 
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లము సేవించుటలోని,బ హుతా = ఆధిక్యముచే,కషాయితై $==ఎట్జబారిన, 

తథా==ఆప్తే, ఉదయభాస్క రేణ =ఒక విధమైన కర్పూరముచే,వాసితై $= 

పరిమళము పొందింపబడిన, అధరామృతై 8==ఒండొరుల యధరముల 

లోని యమృతములయొక్క- పానములచే, సాధు =చక్కగా, మధుపాగవి 
భమం, మభుపాన == మద్యపానముయొక్క, విభమం=విలాసమును, 

చ|కతుః=ఆచరించిరి. 

వ :- “పూగభాగ” అను పాఠమున భాగమనగా మాదక (దవ్యవిశేషమని 

(గహింపవలయును, 

““ఆధరామృతములచే మధుపాన వి|భమములను చేసి రని చెప్పుటవలన 

పదార్లవృ త్తికూపనిదర్శనాలజ్కారము, 
థి 4 శె 

భావము : 

ఆ దమయంతీనలులు, సంభోగకాలమందు, మాదక |దవ్య ములు మున్నగు 

వానితో కూడిన తాంబూంమును మితిమీరి సేవించుటవలన నెజ్బదనమును, నొక 

విధమగు కర్పూరమును తాంబూఐమున వాడుటవలన సువాసనను వహించినట్టి 

ఒండొరుల సుధారసములను పానముగావించి మద్యపానవిలాసము నాచరించిరి, 

మాదక [దవ్యములతో కూడిన మద్యమును పానము చేసినచో ఎట్లు మత్తు ఏర్ప 

డునో, యచ్రే అధరములయందలి మద్యమును (గోలి వారు మత్తుచెందినవా (ర 

యొడ లెజుంగక సురతమును గావించిరని యాశయము. 11281 

శో ఆహ నాథవదనస్య చుమృతః 

సా న్మ శీతకరతా మనక్షరమ్, 

సీత్యుతాని సుదతీ వితన్వతీ 
స_త్త్వద_త్రసృథు వేపథు స్తదా, $9 

ప. వి. ఆహ -నాథవదననస్య-చుమ్చతః-సా- స్మ -శీతక రతామ్-అ నక్షర౦-సీత్క్య 

తాని-సుదతీ_విత న్యతీ_స త్వత త్వప్పథువేపథుః-తదా. 
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అర్ధను:- సుదతీ == ఆందమైనదంతములుగల, సా==ఆ దమయంతి, తథా మై 
అధరపానము శేయసమయమున, సీత్మృతాని=-దంత ములచే కొరుకుట 
వలన బాధచే 'సీ యను సీత్కారధ్వనులను, వితన్వతీ = చేయుచు, 
తథా==అస్టే, సత్త్వద త్రపృథు వేపథు 1; స త్త=-స త్వగుణము ఆతిశ 
యించుట చే, దత్త = ఈయబడిన, పృథు = ఆధిక మెన, 'వేపథుః= వణకు 
గలదై, చుమృతః== ఆధరపానము గావించు, నాథవదనస్య; నాథ= 
నాథుడై న నలునియొక్కు,. వదనస్య == ముఖమునకు, శీతకరతాం-- 
చల్చనికిరణములు గల చం[దుడుగానుండుటను, ఆనక్షరం = వచనము 
లేకయే, ఆహ స్మ = చెప్పినది. అతని ముఖము శీతక రుడగు చం దుడు 
కానిచో, చలివలన కల్లెడు సీత్కారములు, వణకు, దమయంతి కెట్టు 
సంభవించును? 

నాథవదనోన్యి _నాథస్య వదనం నాథవదనం, తస్య==నాథవదనస్య, 
క తళరోతాం-శీతాః కరాః యస్య సః=ాకీతకరః, శీతకరస్య భావః 
శీతకరతా, తాంశీతకరతాం, 
అనోక్షలవ్ - ఆవిద్యమానాని, అక్షరాణి యస్మిన్ కర్మణి తద్యథా భవతి 
'తథా==ఆఅనక్షరమ్. 

నల్త్మబ్ త్తృవ్ఫ భువోవతు-స త్తేన దత్తః=స త్మద తః, పృథుక్చాసొ 
వేపథుశ్చ =సృథువేపథుః, సత్త్వధత్తః పృథువేపథుః యస్సా స్పా 
సత్తదత్త పృథువేపథు. 

భావము ; 

మంచి దంతములుగల ఆ దమయంతి యధరపానకాలమందు సీత్కారము 
లను చేయచు సత్వగుణముయొక్క ఊ[దేకముచే వణకుచు నుండినతి. ఆంద 
వలన నామె తన |పియుని ముఖమును చల్దని కిరణములు గల చం[దుడని 
మాటలు లేకయే చెప్పినది. ఆ సీత్కారములు వణకు చలివలననే కలుగును. 
(పకృతము నలునికి ముఖము చం[దుడగుటవలన నతడు చల్లని కీరణములు 
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కల్గినవాడగుటచే సీమకు చలి ఏర్పడి యందువలన సీత్కారములతో వణకు 

చుండినదని యాథయము. 199 

,శో. చుమృనాయ కలిత్యప్రియాకుచం 

వీర నేనసుత వక్త )మజ్డలమ్ 

(ప్రాపు భర్తు మమృతై ౪ సుధాంశునా 

స క్రహాటకఘపేన మియత్రతామ్. 100 

ప. వి. చుమ్చనాయ- కలిత పియాకుచం- నీర సేససుతవ క్ర౦మజ్జలమ్- (పాప-- 
భ ర్తుం-అమృతై ః-సుధాంపనా-స క్రహాటక ఘటేన-మిత తామ్. | 

అర్భము : ; చుమ్చనాయవ స్రసముల పె ముద్దిడుకొనుటకి , కలిత పియాకుచం, 

కలిత = ముఖముచే ఐట్టుకొనబడీన, [పియాకుచం=పియురోలి స్త సనములు 

కల్గిన, వీరే గనసుతవ కమబ్జలం, పీఠ సేనసుత=ాపీర సేనమహారాజు 

పుతుడగు నలునియొక్క_, వ క్రగిమబ్బలం=ాముఖమండలము, అమృతైః 

==-అమృతములచే, భరుంచానింపుటకు, సకహాటకఘటిన, సక= 

. పట్టుకొనబడిన, హాటకఘ చేనడాపసిడికుండలు కల్గిన, సుధాంకునా=ా 

చం[దునితో, మితతాం = మై తిని, అనగా పోలికను, (పాప = 

=. పొందినధి, నలునిముఖము చం|దునితో: సమానముగా నుండుటవలన 

'పెవిధముగా వర్ణితము. 

వి. పసిడికుండయందు అమృతము నింపుటకు వచ్చిన చం|దుడో యనునట్లు, 

సృనమును ముఖమున బట్టుకొనిన నలుని ముఖము భావింపబడుటవలన 

" శోలిత (వీయావచం. -  పయాయాః కుచో? వ పీయాకుచః, కలీతః 

..ఇపియాకుచః యేన తత్ =కలిత పియాకుచమ్.. 
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బీరసేనోనుతవో త్త ముజ్జలమ్ = వీరే గునస్య సుతః = పీరసేనసుతః,. 

వీర సేనసుతస్య వక్త౦ం = వీరసేనసుత వక్రం, వీర సేనసుతవ కస్య 
మబ్దలం==వీర సే సేనసుతవ క్రమబలమ్. 

భావము : 

'స్తనములపై ముద్దిడుకోనుటకు నలుడు దమయంతి స్తనమును. 
ముఖముతో. బట్టుకొనెను. "అట్టి "నలుని ముఖమండలము, అమృతములతో 

నింపుటకు పసిడికుండలను పట్టుకొనిన చం[దునితో సమానముగా నుండెను, 

నలుని ముఖము చం| దునితో సమానముగను, దమయంతి స్తనము. పసిడికుండతో - 

సమానమని యర్థము. దమయంతి స్తనములను బట్టుకొనిన నలుడు అమృతముతో 

నింపుట కై పసిడికుండను బట్టుకొనిన చందుడా యన్నట్టు భావింపబడెను. అట్టి 

చందునితో నలుడ్తు సమానముగా శోభించెనని యర్థము, 1100॥ 

ల్ల, వీక్ష్య వీక్ష్య పునరై క్షి సాజమునా 

పర్యారమి పరిర భ్య చాఒస కృత్, 

చుమ్బితా పున రచుమ్చి. చా ఒదరా 
తృ _ప్రీరాపి న కథజ్బునాఒపి చ, 101 

ప. వి. వీక్ష్య - వీక్షు - పునః - ఐక్షి- సా-అమునా-పర్యరమ్మి -పరిరభ్య-చ- 
 అసకృత్- -చుమ్బతాపపునః. అచుమ్బితా-, ఆసకృత్- తృప్రిః- ఆపి నం 

కథ జ్నానం =ఎఆపి=చ.' | 

అర్ధము: అ మనాడా ఈ నలునిచే, సా=-ఆ దమయంతి, ఆదరాత్ = మిక్కిలి 

.'ఆదరమువలన, ' వీక్ష్య వీక్ష్య ా చూడబటిడియు చూడబడియు, అనగా 
పలుమారులు చూడబడియు, ఐక -చూడబడినది. అసకృత్ 2 పలు 

మాఠMులు, ఆదరాత్ = మిక్కిలి ఆదరమువలన, పరిరభ్య==ఆలింగ నము 

చేయబడియు, పర్యరమిడాకౌగలించబడినది, తథా అమే; ఉదర తో 
మిక్కిలి ఆస క్రివలన, చుమ్బితా = ముద్దిడబడియు, పునః=-మజర, 

అచుమ్బి=-ముద్దిడుకొన నబడినది, కథజ్బున తఅపిడావీ విధముగ కూడ, 

తృప్తి పిడాఆశ తీరుట, న్లోత: 'ఆఫికఫొందీజడలేదు, -“., 
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భావము: 

ఈ నలుడు ఆ దమయంతిని ఆస క్రితో పలుమారులు చూచినను మజల 
చూచుచునే యుండెను. అటే యా నలుడు పట్టుదలతో ఆమెను పలుమాజులు : 

కౌగలించుకొనినను, మజల కౌగిలించుచునే యుండెను. అవ్విధముగనే యాత ' 
డామెను పలుమాయలు ముద్దిడుకొనినను, మజల ముద్దిడుకొనుచునే యుండెను. 

ఆమెను ఆ విధముగా నలుడు ఎన్నిమాలుల అనుభవించినను తనివితీర క 

యులతేను. 

శో. ఛిన్న మస్యతనుహారమణలం 
(౧౧ టె 

ముగ్గయా సురత లాస్యశకేలిభిః, 
న వ్యతర్కి. సుదృశా చిరాదపి . 

న్వేదబిన్గుకితవక్షసా హృది. 102 

ప. వి. ఛిన్నమ్- అపి_ తనుహారమబ్దలం- ముగ్ధయా- సురతలాస్యకేలిభిః- నం 
వ్యతర్కి.-సుదృశా-చిరాత్ -అపి- స్వేదబి న్గుకితవక్షసా-హృది. 

అర్థము: ముగ్గయాడాసంభో గముచే మోహము చెందిన, సుదృళా == మంచి 

కన్నులుగల దమయంతిచే, సురతలాస్యశేలిలిః, సురతజసంభోగము 

లనెడి, లాస్య కేలిభిః సంభోగ కీడలచే, హృది==జొమ్ము పైనున్న, 

అతను = పెద్దదైన, హారమణ్జలం = ము తెపుసరముల సమూహము, 

భిన్నమపి=ాతెగినను, స్వేదబిందుకితవక్షసా; “స్వేదబిందుకిత== చె మట 
బొట్టులతో కూడిన, వష్షసా=-టతొమ్ము గల్గిన యామెచే, న వ్యభావి= 
తెగినదిగా [గహింపబడలేదు, చెమటబొట్టులు ము తెపు దండలుగా భావింప 

బడినవి, 

సమాసములు: 

"అతను. న తను=-అతను. 

నోరోనుజ్ఞఅం = హారాణాం మణిలం= హారనమణ్ణలమ్, 
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నురతలాన్యం తోలిటిః- లాస్యస్య కేలయః == లాస్య కేలయః, సురతాన్యేవ 

లాస్య కేలయః సురత లాస్య కేలయః, తాభిః==సుర తలాస్యకెలిభిః. 

స్పేదబినుకితవక్షసొ_స్వేదస్య బిందవః= స్వేదబిందవః, స్వేదబిందవః 

ఆస్య సంజాతా ఇతి == స్వేదబిందుకీతం, 'స్వేదబిందుకితం వక్షః యస్యా 

స్పాజ= స్వేదబిందుకితవషాః, తయా= స్వేదబిందుకితవషసా, 

భావము ; 

సంభోగముచే మోహము చెందిన మనస్సుగల యా దమయంతి సంభో 
గము లనెడి నాట్య కీడలయందు తన తొమ్ము పె నుండిన ము త్తెపు సరముల 

సమూహము తెగినను, తన జొమ్ముపై సురతమునందు ఏర్పడిన స్వేదబిందు 

వులను ము తెపుసరములని (భాంతీచెంది తెగిన విషయమును తెలుసుకొనలేక 

పోయినది. 

శో, యత్ తదీయహృది హారమౌ కి కె 
౧ అల ము 

రాసి తత్ర గుణ ఏవ కారణమ్, 

అన్యథా కథ మమ్ముత వర్శితుం 

తె రశాకి న తదా గుణచ్యుతె 8 108 
రా యై 

ప, వి. యత్ -తదీయహృది-హారమౌ క్రికై;-ఆసి-త్మత-గుణః- ఏవ-కొరణమ్ = 

అన్యథా -కథమ్ -అముత-వ ర్రితుం-తై ౩ః-అకాకి-న_-తదా-గుణచ్యుతై 8, 

అర్థము: తదీయహృది; తదీయ=ా౩ దమయంతికి సంబంధించిన, హృది== 

తొమ్ము నందును, మనస్సునందును, హారమౌ క్రికై ౩; హారడాము తెపు 

దండల యందలి, మౌక్తిక ము తెములచే, యత్==ఎందువలన, 

ఆసీ = ఉండబడుట ఏర్పడెనో, తతా ఆ యునికియందు, గుణ ఏవ 

చ=ఆ ము తెముల రం! ధములలో (ప్రవేశించిన దారమే, పక్షాంతరమున-_ 

ఆ ము త్తెములయొక్క (పకాశరూపమగు గుణమే, కారణం హేతువు. 

_ అన్యథావాఅట్లు కానిచో, తదా==ఆ సుగతకాలమునందు, గుణచ్యుతై ౪; 
గుణవాదారమునుండి, చ్యుతై ౩=జారినట్టి, హారమౌ ్తికై *౩==హారముల 
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లోని ము తెములచే, అముత == ఆ వక్షఃస్థలము నందును, వ ర్రితుం= 

ఉండుటకు, కథం=ఎెట్టు, న ఆశాకి=ాసాధ్యము కాదు? 

తదీయవ్యాది _ తస్యాః ఇదం=జతదీయం, తదీయం చ తత్ హృచ్చ=2 

తదీయహృత్, తస్మిన్ వాతదీయహృది. 

వోలమౌ ్తీక్రైః = హారస్య మౌ క్రికానిడాహారమౌ కక్తికాని, తెఃాహార- 

మౌ క్తికై. . 
గుణచ్యుల్లొ 8 - గుణాత్ చ్యుతాని =గుణచ్యుతాని, తై ః==గుణచ్యుతై 8. 

భావము ౩ 

దమయంతియొక్క తొమ్మునందును, నంతరంగమునందును హారముల 

యందలి ము తెములుండుటకు గుణమే, అనగా ము తెముల రం ధములయందలి 

దారమే కారణము. పజాంతరమున-కాంతిమున్నగు గుణమే కారణము. ము తెముల 

రంధములో దారము వానిని పడనీయక పట్టుకొనినదని మొదటిపక్షమున 

అర్ధము. ము త్రెములలోని |పకాశగుణమే వానిని పడనీయక యూచినదని మరి 
యొక పక్షమునందు అర్థ ము. గుణయు క్తములగు వానిని ఎవ్వరు తొలగింపరు 

గదా! అట్టు గుణములేకపోయినచో ననగా నొకపక్షమున దారము లేకపోయినచో ' 

మతియొక పక్షమున -- [పకాళ రూపమగు గుణము లేకపోయి నచో నా ము తెములు 

దమయంతియొక్క యక్కనందును, (మనస్సునందును) నెట్టుండగలవు? కాని 

దారముతెగని కొన్నిము త్తెములు మాతమే యామెజొమ్మునందు ఊండినవి. కాని 

దారముతెగిన కొన్ని ముత్తెములు అందుండలేదు. దావికి గుణమే, (దారమే) 
(ప్రకాశమే కారణము. ఆవిగుణరహితములై యున్నచో తప్పక పడిపోవలసిన 

సీతియు, పరిగహింపరానిస్థితియ నేర్పడి యుండెడిది. లోకమున గుణముతో , 

ననగా [తాటితో గుచ్చని పూసలు జారిపోవును కదా ! అర్రే గుణముతో కూడని 
అనగా [పకాశము నున్నగు గుణముతో కూడని వాని నెవ్వరు పరి[గ్రహింపరు 

కదా! [11081 
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ల్లో, ఏకవృ త్తిరపి మొ క్రికావలి 

శిన్నహార వితనౌ తదా తయోః, 

ఛాయయాఒన్యహృదయేఒపి భూషణం 
(శా న్సివారి భర భావి తేఒభవత్ . 104 

వ. ఏకవృ తిః-అపి - మౌ క్రికావ?ిః- ఛిన్నహారవితనౌ - తదా = తయోః. 
ఛాయయా-అన్యహృదయే. = అపి - భూషణం - (కొని నివారిభరభావితే= 

అభవత్, 

అర్థము : 'తదా=ాదమయంతీ నలుల సంభోగకాలమునందు, తయోః=వారీరు 

వురికిని మధ్య, ఏకవృ తిః, ఏక=ాఒక్క_నలునియందే, వృ తిః ఆపి= 

ఉనికికలిగియున్నగు, అనగా నలుని వక్షఃస్థలమునందున్నను, మౌ క్రి: 

కొవలిః==ము తెపుదండ, ఛిన్నహారవితతోౌ, భిన్న=ా తెగిన, హార వితతొ 

=హారములసమూహము కల్లిన, శొంతివారిభరభావిళే, [శాంతివారిభర = 

సంభోగకాలమున చెమటనీటివెల్లువచే, భావిలే == తడుపబడిన, అన్య 
హృదయే=పి, అన్య = మజ్తియొకతెయగు  దమయంతియొక్క, 

హృదయే ఒపి==వక్షఃస్థలమునందును , ఛాయయా =. పతిబింబముచే, 

భూషణం == అలజ్కారముగా, అభవత్ ==ఆయెను. 

వి. ఒక్క హారము ఇయివుజికి సంబంధము లేకపోయినను సంబంధమున్నట్లు 
చెప్పుటవలన సంబంధాఒతిశయో క్రి. 

వరోవ్య తి తిః _ ఏకస్మిన్నేవ వృత్తి తిః యస్యా స్సా= ఏీకవృ్తిః 

మౌ శ్రీకాబలిః _ మౌ క్రికానాం ఆవలిః=-మౌ క్రికావలి 

ఛిన్నావోరబితతౌ- హారాణాం వితతిః=ా హారవితతిః, ధనా హారవితతిః 

యస్మిన్ తత్ ఛిన్న హారవితతిః, తస్మిన్ ఛిన్నవోరవితతా. 

అన్యూవ్యాదయో - అన్యస్యాః హృదయం= అన్యహృదయం, తస్మిన్ = 

ఆన్యహృదయే, 



(కొంతివారిభరోఖాబితో = వారీణాం భారః = వారిభారః, గ్రాంతేః 

వారిభారః$వాళాంతివారభార :, [ళాంతివారిభ రేణ భావితః==|కాంతివారి 

భరభావితః, తస్మిన్ = ాంతివారిభర భావితే, 

భావము : 

ఆ సంభోగకాలమందు దమయంతినలుల మధ్య నొక్కడై న నలుని వక్షః 

స్థలమునందే ముత్యాలదండ. లున్నను అట్టి దండలు తెగిపోవుటవలన శూన్యమైన 

దియు, చెమటనీటివెల్లువచే దడిసినదియు నగు దమయంతివక్షః స్థలమున నానలుని 

యకు_పెని ముత్యాలదండలు | పతిబింబించినవై భూషణములుగా నై నవి. ఆనగా 

నలునివక్షఃస్థలములోని ముత్యాలదండలు దమయంతి వక్షఃస్థలములోని సేద 

జలమునందు [బతిబీంబించి యావక్షఃస్థలమునకు భూషణములుగా నేర్పడినవని 

యాశయము. ॥104॥ 

న.  వామపాదతలలు' "ప్పమన్మథ 

శ్రీమదేన ముఖవీకిణా౬నిశమ్, 

 భుజ్యమాననవయౌవనా౬మునా 
పారసీమని చచార సా ముదామ్, 105 

. వి. వామపాదతలలు ప్రమన్మథ | శీమదేన- ముఖవీళక్షి ణా. ఆనిశమ్ = భుజ్యమాన 

నవయౌవనా-ఆమునా-పారసీమని_చచార - సా. ముదామ్, 

ఆర్థము: వామపాదతలలు ప్రమన్మథ శీమదేన; వామపాద = ఎడమకాలియొక ్మ, 

తల=-ఆదుగుచే, ఆనగా చాలా విశాలమైన అంగముచే, లు ప్రాఅపహ 

రింపబడిన, మన్మథ |శీ=-మన్మ థుని సౌందర్యమయొక్క, "మదేన = 

గర్వముగలిగిన, అనిశం == ఎల్లపుడు, ముఖవీక్షిణా == దమయంతి 

మోమును జూచుచున్న, అమునా=ఈ నలునిచే, భుజ్యమాననవయౌొవనా, 

భుజ్యమాన = ఆనుభవింపబడుచు న్న, నవయోొవనా =నూత నపు యౌవనము 

గలిగిన, సా=ఆ దమయంతి, ముదాం =సంతోషములకు, పారసీమని = 

కడపటిదశయందు, చచార=తిరిగినది, నల సంభోగమువలన పరమా 

నంద్రము ననుభవించినదని యర్థము. 
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వామవొదతలలు వ్రమన్యథ(కీమదోన- వామశ్చాసౌ పాదశ్చ = వామ 

పాద, వామపాదస్య తలం=వామపాదతలం, వామపాదతలేన లుప్తః = 

వామపాదతలలు ప్తః, మన్మథస్య (శ్రీః = మన్మథ శ్రీః, మన్మథ[శియః 
మదః == మన్మథ[శీమదః, వామపాదతలలు ప్తః మన్మథ[శీమదః 
యేన సః==వామపాదతలలు ప్రమన్మథ శ్రీమదః, తేన = = వామపాదతల 

లు వమన్మథ[శీమదేన, 

ముఖబీశ్షీశణా_ ముఖం వీక్షత ఇతి=-ముఖవీకి, లేన == ముఖవీక్షే ణా. 
తజ్యుంమానోగవయోవనా. నవంచ తత్ యౌవనం చానవయౌొవనం, 

భుజ్యమానం నవయౌవనం యస్యా సా=-భుజ్యమాననవయౌవనా, 

వొరనీమని- పారస్య సీమా=పారసీమా, తస్మిన్ == పారసీమని, 

భావము : 

మన్మథుని సౌందర్యగర్వమును తన యెడమకాలి యడుగుభాగముచేతనే 
యపహరించినట్టి మిక్కిలి యందగాడును, నెల్పప్పుడును దమయంతి మోమును 
జూచునట్టి నలుడు తన నూతనపయొవనమును అనుభవించుచుండగా నా దమ 

యంతి యానందపరమావధియందు సంచరించినదని యాశయము. ॥105॥ 

లో ' ఆ_న్తరానపి తదజ్జసంగమై 

_సర్చితా నవయవా నమన్యత, 

నేత్రయో రమృతసారపారణం 

తద్విలోకన మచింతయ న్నలః. 106 

ప. వి. ఆ న్లరాన్-ఆపి-తదబ్గసంగ మైః-తర్పితాన్ - ఆవయవాన్ - అమన్యత - 
న్నేతయోః-ఆ మృతసారపారణం-తద్విలోకనమ్ -ఆచింతయత్ - నలః. 

అర్థము: నలః==నలుడు, తదజ్జసజ్ఞమెః, తత్ ==ఆ దమయంతియొక్క_, అబ్ల= 

దేహముయొక్క_, లేదా 'అఆవయవములయొక్క., సంగమైః = సంపర్కముతే, 

ఆంతరానపిా జోమ్ము మున్నగు వెలుపలి యవయవములనేకాక ఆంత? 



కరణము మున్నగు లోపలియవయవములను సైతము, తర్శితాన్ 2. 

ఆనందపూర్ణములుగా, అమన్యత = తలంచెను, తథా == అదే, 
తద్విలోక నం = ఆమెను దర్శించుటను, నేతయోః = నేతములకు, 

ఆమృతసారపారణం, అమృత సార = అమృతములోని శేష్టమగుభావముచే, 

_. పారణం=ాఊపవాసముతరువాత చేసెడి భోజనవిధిగా, ఆచి న్హయత్ == 
ఆలోచించెను, 

ఆ స్తరాగ్_ ఆ నరే భవాః=జి నరాః, తాన్ ==ఆ న్లరాన్, 

త్ద్గ్ల్ నడ్దవై * _ తస్యాః అజ్ఞాని = తదబ్లాని, తదజ్ల్ఞానాం సజ్జమాః=ా 

తదజ్జనజ్జమూః, తైః తదజసజమెః. 
Mn Ne 

అమృతసా రపారోణాం య అమృతస్య సారః జ అమృతసారః, అమృత . 

సారేణ పొరణావా అమృతసారపారణా, తాం == ఆమృతసారపారణాం. 

. తద్నాలోశనం - తస్యాః విలోక నం==. త క్యిలోకనం, తత్ == తద్ది 

లోకనం. 

భావము : “= TT 

నలుడు దమయంతియొక్క వెలుపలి యవయకములగు వక్షఃస్థలము 

మున్నగువానినే యానంద పజచలేదు. మటజటేమనగా లోపల యవయవములగు 

ఆ నక రణము మున్న గువానిని కూడా నానందపజచెను. . ఆమే: దమయంతీ 

దర్శనమును నే|తములకు అమృతసారముచే ఉపవాసానంతర భోజన 

విధిగా భావించెను. 

ల్లో, బహ్యమన్యత విదర్భజన్మనో 

భూషణాని సదృశా న చేతసా, 

తె రభావి కియదజడర్యనే 
రా ళీ 

. _ యత్సిధానమయ విభ్నకారిభిః, ౨.౨౨ _ 107 
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ప. వి, బహు-అమన్యత - విదర్భజన్మనః- భూషణాని సః దృశా-న- చేతసా. 

తై ౩-అభావి-కియదజ్లదర్మనే -యత్ -పిధోనమయ విఘ్నకారిభిః. 

ఆర్థము 2. సః==ఆ నలుడు, విదర్భజన్య్మ నః==విదర్భ దేశమునందు జన్మించిన 

దమయంతియొక్క_, భూషణాని = ఆభరణములను, దృళా = దృష్టి 

చేతనే, బహు=ా- అధికముగా, అమన్యత=ాతలచెను. అనగా నాదరించె 

నని యర్థము. ఏలయనగా, నాయాభరణములు దమయంతియొక. దేహో 
వయవస్పర్శను బొందినవి గదా. చేతసా == మనస్సుచే, న బహు 
ఆమన్యత = అధిక ముగా నాదరించలేదు, యత్=-వఎందువలన, త్రై 9౫ 

ఆయాభరణములచే, కియదంగదర్శనే, కియదజ్జ==కొన్ని యవయవము 
లను, దర్శనే=ా చూచుటయందు, పిధానమయ విఘ్నకారిభిః, పిధాన 
మయ=ామటుగుపరుచుట యను, విఘ్న ావిభఘ్నముఎను, కారిభిః== 
చేయునదిగా, అభావి=-ఉండబడుట (ఏర్పడినది, ఇందువలన భూషణ 

ములకు నాదరము తక్కువగా నుండినదని యర్థము. 

విదర్భ వన్య నః - విద ర్భేభ్యః జన్య యస్యాస్సా = విదర్భ జన్మా, 

తస్యాః=విదర్భజన్యనః. 

శీయదో జ్ఞ దళ్ళ్నో - కియన్తి చ తాని అజ్ఞాని = కియదజ్ఞాని, కీయ 

దంగానాం దర్శనం=కియదజ్ఞదర్శనం, తస్మిన్ = కియదజ్జదర్శనే, 

వీధానమయబిభు) కారిఖీః = పిధానస్య వికారః == పిధానమయః, 

పిధానమయ శ్చాసౌ విఘ్నళ్చు = పిధానమయ విఘ్నః, పిధానమయ 

విఘ్నం కుర్మ నీతి== పిధానమయ విఘ్నకారిణి, తై ౭ పీధానమయ 

విఘ్న కారిభిః. 

భావము : 

ఆ నలుడు దమయంతియొక్క.  యాసనలణములు ఆమెయుక్క సుంధ 

రములగు నవయవములను దాకుటవలన వాసనని తన దృష్టిచేతనే యాదరించెను. 

అనగా వానిని ఆదరముగా జూచెను. కాని మనస్సు చేత వావ్సి నాదరింపలేదు. 



90 శ్రీహర్ష | వై నై షథము 

ఏలయనగా నాయాభరణములు ఆ దమయంతియొక్ళ_ కొన్ని సుందరావయవ 

ములను గప్పుటవలన వానిని జూచుటకు విఘ్నములను గల్లించినవి. కాన వానిని 

మనసుచే నాదరింపలేదని యాశయము. nlOTn 

Fac యోజనాని సరిరమృణే౬ న నరం 

. రోమహర్ష జమపి స్మ టోధత9,. 

" తౌ ని మేషమపి సేక్షణే మిథో 

వత్సర వ్యవధి మధ్యగచ్చ్భతామ్. 100 

ప. వి. యోజనాని-పరిరమృణే-అ నరం-రోమహర్ష జమ్ - ఆపి-స్మ-టో ధతః-తౌ- 

ని మేషమ్-అపి- వీకణే-మిథ1- వత్సర వ్యవధిమ్-అధ్యగచ్చతాం. 

అర్థము : తౌ=-ఆ దమయంతీ నలులు, పరిరమృణే = ఆలింగనకాలమందు, 

_ రోమహర్షజం==గ గుర్చాటు వలన గలిగిన, అంతరమపి = వ్యవధినిగూడా, 

యోజనానీ=-యో జనముల దూరముగా, బోధతః స్మ=ా తెలుసుకొను 

చుండిరి, తథా=అల్రే, మిథః = ఒండొరులను, వీక్షణే==చూచుకొనుట 

యందు, నిమేషమపి = జెప్పపాటుకాలమునుగూడా అనగా కనులు మూసి 

కొని తెరచునంతటి కాలమును గూడా, వత్నరవ్యవధిం =సంవత్సరకాల 

వ్యవధానముగా, అధ్యగ చృతాం == తెలిసిక్ నిరి. 

. రోమవార్గజం- రోమ్హాం హర్తః==రోమహార్షః, రోమహ గాల్ జాయత - .. 

ఇతి=-రో మహర్షజః, "తం 'రోమహర్షజం.. 

నత లోన వధట్ - వత్సర ఏవ వ్యవధిః యస్య సః == వత్సరవ్యవరిః, 

తం==వత్సరవ్యవధిమ్. 

భావము : 

ఆ దమయంతీ నలులు ఒండొరులను గౌగిలించుకొనుటవలన నేర్పడిన 

గగుర్చాటులచే గలిగిన దూరమును సైతము యోజనముల
 దూరముగా భావించిరి. 
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ఆటే యొండొరులను జూచుకొనుటలో జెప్పపాట్ల వలన గలిగిన విఘ్నపుకాల 
మును సైతము సంవత్సర మంతటి వ్యవధానముగా భావించిరి. అనగా వారికీ 

పరస్పరానురాగ మధిక మగుటవలన కొలది దూరమునుకూడా యోజనముల 

దూరముగను, కొలది యాలస్యమును కూడా సంవత్సరపు టాలస్యముగను 

కావించిరని యాశయము. 

ల్లో, ఏక్యు భావ మధిగను ముత్సుకాం 

పూర్వ మచ్చమణికుట్టిమె మృదుమ్, 

కోయ మిత్యుదితస మృమీకృతాం 

స్వానుబిమ్న మదదర్శ తై ష తామ్. 109 

ప, వి. వీక్య-భావం- ఆధిగన్లుమ్- ఉత్సుకాం- పూర్వమ్- ఆచ్భమణికుట్టేమే- 
మృదుం- కః. ఆయం. ఇతి- ఉదిత సం భమీకృతాం - స్వానుబింబమ్- 

అఆదదర్శత-ఏషః- తామ్. 

అర్థము : ఏషః=ఈ నలుడు, తాం=౪ ప్రియురాలిని, మృదుం=కో మలమైన 

దానినిగా, అనగా [శమ నోర్వలేనందువలన సడలిన యవయవములు గల 

దానినిగా (కావుననే) పూర్వం =తనకంటె మునుపు, భావం ==చ్యుతిసుథా 

వస్థను, అధిగ న్తుం=-పొందుటకు, ఉత్సుకాం == కోరిక గలిగిన దానినిగా 

వీక్ష్య చూచి, అనగా గాఢాలింగనము మున్నగువానిచే తెలిసికొని, 

““కోఒయు(సమాగతః | ఈ వచ్చినవా డెవ్వడు? ఇతి=ా అని, ఉ కా 

పలికి, ఉది తస మృ మీకృతాం, ఉదిత == ఉద్భవించిన, సమృమీకృతాం = 

భయముచే నదిరిన భావముగల [పెైయ రాలిని గూర్చి, అచ్చమణికుట్టిమే, 

ఆచ్చ == స్వచ్చమైన, మణికుట్టిమే = రత్ననిబద్ధభూమియందు, స్వాను 

బింబం, స్య=ాతనయొకు., అనువింబం=| పతిబింబమును, ఆదదర్శత = 

చూపించెను. 

సమాసములు : 

అచ్చమశోవట్దోమే- మణీమయ శ్చాసొ కుట్టి మళ్చ=ామణికు ట్టీమః, అచ్చ 

శ్సాసొ మణికుట్టిమళ్చ == అచ్చమణికుట్టిమః, తస్మిన్ =ఆచ మణీకుటి మే. 
| య బబ ట ఛి ట్ 
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ఉదితనం (భబీకృతాం - ఉదితః సం|భమః యస్యా సా==డఊడిత 

సమృమా,అనుదితసమృమా ఉదితస్మమృమా సమృద్యమానా కృతా= 
ఉదితస్మమృమీకృతా, తాం=-ఉదిత స్మ్యమృమీకృతాం. 

స్నానుఖీంలిం- స్వస్య అనుబిమృః == స్వానుబిమృః, తంచాస్వాను 

బింబం. 

భావము : 

వీరిరువురికిని సంభోగకాలమున చ్యుతిసుఖ మను దశ యనగా సుఖముపై 
నొక విధమైన విసుగు గలిగినదని యైదు శ్లోకములతో కవి వర్షించుచున్నాడు. 

ఈ నలుడు కోమంములగు నవయవములు గలిగిన పియురాలి శరీరము సంభోగ 
[శమచే బడలికను గొని సడలినందువలన నామెను తనకంటె బూర్వమే చ్యుతి 
సుఖమనెడి దశను బొందగోరిన దానినిగా [గహాంచి, యామెకు భయాశళ్చర్యము 
లను గబిగించుటచే పతనమగుచున్న భావమును బంధించుటకై “ఈత డెవ్వ డట 

వచ్చెనని చెప్పెను. ఆ మాట. వినగనే అతిగోప్యమైన సంభోగకాలమందు మణి 

యొక పురుషుడు వచ్చుట విని యామె భయమును నాశ్చర్యమును బొందగా, 

నా [పియురాలికి, రత్నసిబద్ధ భూమియందు తన (పతిబింబమును జూపి (పతి 

బింబమున తనకు మరియొకడని (భాంతి కలిగినదని చెప్పి యామెయొక్క- 

భయాశ్చశ్యములను తొలగించెను. ఈ. విధముగా నామెకు భావబంధనమును 

నలుడు గావించెను. 

శ్లో.  తతణావహిత భావభావిత ద్వాదశాత్మసిత దీధితిస్టితిః 
ఆత్మనోనభిమతక్షణోదయాం భావలాభల ఘుతాం నునోద సః. 

110 

ప.వి. తత్షణావహిత భావభావితద్వాదశాత్మసితదీ ధితిస్థితిః - అఆత్మనః-ఆనభిమత 

క్ష్షణోదయాం.-భావలాభలమఘుతాం-నునోద.సః. 

అర్థమా: సః = ఆ నలుడు, | తత ణావహితభావ భావిత ద్యాదశాత్మసిత దీధితి 

స్థితి తత్చణ=ాసమీపించిన వీజచ్యుతి సమయమునందు, అవహీతభావ= 
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లేదా సూర్య చంద సంజ్ఞలుగ ల యిడాపింగళలనెడి నాడులలో వాయువును 

నిరోధించెను. తొలుత దమయంతికి బీజస్థలనమును వారించిన పిదప తనకు 

నామెకంటె మునుపే బీజస్థలనము (ప్రారంభమగుచో నపుడు నలుడు ఆకస 

మందలి సూర్యచం[దులను ధ్యానించుటచే తన మనస్సును మరియొక విషయము 

వై పు మరలించినవా డాయెను. ““అన్యచి త్తతయా సమృిమజననేన భావబంధం 
కుర్యాత్” అని కామశాస్త్రవచనము ననుసరించి తన వీజస్థలనము నతడు నిరో 
ధించుకొనెను. లేదా సూర్యసంజ్ఞగల ఇడానాడియందును చం దసంజ్ఞగ ల 

పింగళనాడియందును వాయువును నిరోధించుటవలన వీజనిరోధ మగును. 

అందులో “దక్షిణా నాసా ముుదణే పురుషస్య, వామనాసా ము దణే యోషితః 

బిందు స్తమ్ఫో భవతి'' యను కామశాస్త్రవచనము ననుసరించి పురుషుడు కుడి 

ముక్కునందును స్రీ యెడమ ముక్కునందును వాయువును బిగించినచో వీజస్థలన 

నిరోధ మేర్పుడును. కాన నీవిధముగా నతడు తనకును దమయంతికి సురత 

మందు వీజనిరోధమును గావించెనని భావము. 11101 

క్రోం స్వేన భావభజనేస తు (ప్రియాం 
బాహుమూలకుచ నాభి చుమృనై ౭, 

నిర్మమే రతిరహస్పమాపనా 
శర్మసార సమసంవిభాగినీమ్. 111 

ప.వి. స్వేన - భావభజనే-సః-తు - | పియాం-బాహుమూలకుచనాభిచుమృనై 8- 

నిర్మమే -రశిరహస్సమాపనాశర్మ సారసమసంవిభాగినీమ్. 

అర్థము: తు=మరల, నః==ఆ నలుడు, భావభజనే=ాచ్యుతి సుఖమును బొందు 

. విషయమున, బాహుమూల కుచ నాభి చుమృునై ః, బాహుమూల=క శ 

ముల యందును, కుచడా సనముల పెనను, నాభి= పొక్కిలియందును, 

చుమృనైః = వరల కామోద్దీపనము గలుగుటకై ముద్దులిడుటయను 
నుపాయములచే, స్వేన == తనతోడ, |పియాం = |పీయురాలై న దమ 
యంతిని, రతిరహస్సమాపనాశర్మసార ._ సమసంవిభాగినీం, రతి 

రహః==సంభోగ రహస్యమును, సమాపనా==ముగించునప్పటి, శర్మ 

సార = చ్యుతిసుఖముయొక ,. యాధిక్యమునందు, సమసంవిభాగినీం= 

సమానసుఖమును బోందుదానినిగా, నిర్మమే=చే సెను. 
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భొవభోజునో_ భావన్య భజనం =భావభాజనం, తస్మిన్ భావభాజనే, 
వావుమూల వచ నాభి చుమ్యనైై శి.బాహుమూలం చకుచౌచ నాభిశ్స = 

' బాహుమూలకుచనాభి, బాహుమూల కుచ నాభేః చుమృనాని = బాహు 
మూలకుచనాభిచుమృనాని, తై ః=బాహుమూలకుచనాభి చుమృనై 8. 

రతిరవాన్సృమావనా కర్య్భనార నమనంబిఖ్లాగినీం- రతేః రహః=రతి 
రహః, రతిరహసః సమాపనా జ రతిరహస్సమాపనా, శర్మణః సారః= 
శర్మసారః, రతిరహస్పమాపనాయాం శర్మసారః=ారతిరహ సృృమాపనా 
శర్మ సారః, రతిరహన్సమాపనాళర్మసారే నమః సంవిభాగ; అస్యాః 
అ స్తీతిజరతిరహసృమావనా శర్మసార సమసంవిభాగినీ. తాం=రతి 

రహస్సమాపనా శర్మసార సమసంవిభాగినీం. 

భావము : 

మజల నా నలుడు చ్యుతిసుఖమును బొందు విషయమున బాహుమూల 
ములయందును, సనముల యందును, పొకి,_లియందును ముద్దులిడుట యను 
కామోద్దీపన పు టుపాయములచే తనతోడ పియరాలగు దమయంతిని చ్యుతి 
సుఖాతిశయమునందు సమాన సుఖము కలదానినిగా జేసెను, ఒక్క. సమయము 
నందే యుభయులకు వీజనిస్సరణము గలుగుట వలన సమాన సుఖ మేర్ప్చడును. 
వి పలంభమందు వారికి సమానళ్ల క్రి యెట్లు అవసరమో సంభోగమునందును 
నది యవసరమని [గహింపవలయను. 

. విశ్లఠె రవయవె ర్నిమీలయా ౧౧౨ ౧ న్ 

లోమభిర్దుతమికై ర్విని(ద్రతామ్, 
సూచితం శ్వసిత సీత్భృతె శ్చ తౌ 

భావమ్మకమజ మధ్య గచ్చతామ్. 112 

.వి. విళ్లథై 8- అవయవై ః-నిమీలయా ౬ లోమఖిః 8 | దుతమ్- ఇతె కై :.విని దఠాం- 
సూచితం. -శ్వసితసీత్క్యృృతై ౩ చ=తౌ= భావం. అ[కమజం. అధ్యగ చృతాం. 
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అర్థము వ; తొడాఆ దమయం నీ నలులు, విశ్చధైః =సడలినటువంటి, అవయవై = 

చేతులు మున్నగు నవయవములచే, నిమీలయా =-అధిక సుఖము ననుభ 

వించుటవలన గలిగిన కన్నుల మోడ్పు చేతను, (దుతం = వెంటనే, 

విని. దతాం= వికాసమును, ఇతెః = పొందినటువంటి, లోమభిః = 

రోమములచేతను, తధా=ాఅపే, శ్యసిత సీత్మృతై శ్చ; శ్వసిత 2 

నిట్టూర్పులచేతను, సీత్హృతె శృవాసీ త్కారములచేతను, సూచితం 

సూచింపబడిన, ఆక మజం = [క మములేక యేర్చడునట్టి, భావం = 

చ్యుతి సుఖమును, అధ్యగచ్చుతాంవాపొందిరి, లేదా తెలుసుకొనిరి, 

బినిదోతొం = విగతా నిదా యేషాం తాని=ావిని! దాణి, విన్మిదాణాం 

భావఃజావిని[ దతా, తాం=ావిని[దతాం. 

లంనేతో నీతగ్రతై* - శ్వసితాని చ సీత్కృతాని చడాశ్వసిత సీత్మ 

తాని, తెః=శ్యసిత సీత్క్యృతై 8. 

అగకమజుం = ఆవిద్యమానః [కమః యస్మిన్ కర్మణి తద్యథా భవతి 

తధా==అ| కమం, ఆకమం జాయత ఇతి = ఆ|కమజః, తం = 

ఆ|కమజం. 

భావము ; 

ఆ దమయంతీనలులు సంభోగముచే సడలిన హసాద్యవయవముల 

చేతను రతిసుఖము ననుభవించుట వలన నేర్పడినట్టి కనుమోడ్పు చేతను 

శ్రీ ఘముగా నిక్కుకొనిన రోమములచేతను, నప్పే [శమవలన నేర్పడిన నిట్టూర్పుల 

చేతను, దంతక్షతాదుల వలని సీత్కారముల చేతను సూచింపబడినదై , యొక 

కాలమందే యేర్పడిన చ్యుతిసుఖము నిరువురును తెలిసికొనిరి. ఇందువలన 

నుభయుల యందును సమానురాగము యేర్పడుచున్నడి. అట్టు కానిచో 

నొక్కరికి పూర్వమే చ్యుతి యేర్పడినచో తరువాత చ్యుతి యేర్పడిన వ్యక్తి 

యందు విర _్తి గలుగును గాన నమానురాగమునకు భంగ మేర్పడును, 
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కో, ఆస్త భావ మధిగచ్చృతో స్తయో 
సృమ్మ దేషు కరజ([ప్రసర్పణా, 

ఫాణి తేషు మరిచావచూర్ణ నా 

సాస్ఫుటం కటురపి స్ప్పృహావహా, 113 

ప. వి, ఆ స్త-భావం-అధిగచ్చతోః _ తయోః - సమ్మదేషు - కరజ| పసర్పణా- 
ఫాణితేష._మరిచావచూర్భ నాసా.స్ఫుటం-కటుః-అపి-స్ప్ఫృహావహో, 

అర్థము : భావం=చ్యుతి సుఖమును, అధిగచ్ళతోః==పొందుచున్న, తయోః== 
ఆ దమయనన్తీ నలులయొక్క, కరజ పసర్పణా==మరల నొండొరుల 

యొక్క. నఖక్షత వ్యాపారము, సమ్మదేషు== ఆనంద లాభములయందు, 
ఆస్తవఊండినది, సా -= ఆ నఖక్ష్షత మనెడి కీయ, కటురపీ == రీక్ష 

. మైనను (కారమైనను), ఫాణితేషు=పానకము, పాలు మున్నగు మధుర 
దవ్యములయందు, మరిచావచూర్ణనా, మరిచ==మిరియముల యొక్క, 
ఆవచూర్ణ నా (ఇ వ)= =పఫొడులను చేర్చునట్లు, స్పుటం = స్పష్టముగా, 

స్పృహావవి = రుచిని గొల్పునది గదా! ఆనందమును చేకూర్చు నట్టి వానితో 

చేరిన నఖక్షతము మధుర సాధక ములయందు మిరియాల పొడిని చేర్చుట 
వంటిదై రుచికరమైదని యర్థము. 

వి “య ఇయం సమ్మ దేష నథార్పణా” అను వాక్యార్థమునకును 

“సా ఫాణితేష మరిచావచూర్ణ వత్ ఇష్టా ఇవాభూత్*”” అను వాక్యార్థ 

మునకును సాదృశ్యముండుట వలన అసమృవ ద్వస్తుసమృన్ధ రూపమగు 

వాక్యార్థ వృత్తి నిదర్శనాలంకారము. 

. _ కరజ్యవనర్భణా ఎకరా నాం (వీనల్భ్ జా==కోరోజు[వనర్చణా. 
_మర౭ిచావచూర్ణనా _ మరిచానామ్, అవచూర్ణనా == = మరిచావచూర్ణనా, 

 వృభవోవవాస్పృహాం ఆవవశీతి=- స్పృవావవో, 
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భావము : 

చ్యుతిసుఖము ననుభ వించునట్టి యా దంపతులు మజల నఖక్షతములు 

గావించుకొనుట యానంద|[పదములగు వ్యాపారములలోనే చేరినది. ఏల యనగా, 

పాలు పానకములు మున్నగు మధుర పదార్థ ములయందు కారమైనను మిరియాల 

పొడిని చేర్చుట రుచికరము కదా ? అద్దే మధురములగు వారి సుఖములయందు 
పీడాకరమగు నఖక్షతముకూడా జేరి సుఖకరముగనే యుండినదని యాశయము. 

1118॥ 

ల్లో. అర్హమీలిత విలోతార'కే 

సాదృశౌ నిధువనక్ష మాలసా 
యన్ముహూ ర్త మవహా న్న తత్పున 

_స్హృపిరా స్త దయితస్య పశ్యత 8. 114 

ప. వి. అర్థమీలిత విలోలతారకే-సా-దృశౌ -నిధువనక్ట మాలసా-యత్ - ముహూ 
రమ్-ఆవహత్ న_తత్ -పునః-తృ ప్తిః-ఆ స్తందయితస్య-పళ్యత౩ః. 

అర్థ ము: నిధువనక్తమాలసా = నిధువన _ సురతము వలన, కమ ఎ [శమచే, 

ఆలసావూసడలిన, సాడాఆ దమయంతి, ముహూ రం=కొంతకాలము, 

యత్వ=ాఏ, అర్ధమీలిత విలోలతార కే, అర్ధ == సగము, మీలిత-- మూయ 

బడిన, విలోల =-చంచలములగు, తారకేాపాపలు గలిగిన, దృళశౌ == 

న్మేతములను, ఆవహత్=వహాంచినదో, తత్=దానిని, పశ్యతః == 
చూచుచున్న, దయితస్య = (పియుడై న నలునకు, పునః = మరల, 

తృ పి=కోరిక తీరుట, నాస్త=ఉండలెదు,మిక్కిలి యందముగా నుండుట 

వలన మాటిమాటికి నా స్థితిని నలుడు చూచెను. 

భావము : 

ఆ దమయంతి సురత శమచే కొంతకాలము తన కన్నులను సగము పాలు 

మూసుకొని చంచలములగు కనుపాపలు గలదిగా నుండినది. ఆ దశ ఎంతనో 

రమ్యముగా మండుటవలన దానిని పలుమారు చూచుచున్నను నలునకు తనివి 

తీరలేదు, 



అష్టాదశ సర్గ 599 

రో తత గ్రమ స మదిదీక్షత క్షణం 
ne) య టీ 

తాలవృ న్రచలనాయ నాయకమ్ 

తద్విధాధిభవధూనన [కియా 

వేధసోఒపి విదధాతి చాపలమ్. 115 

ప. వి. తత్త్మమః-తమ్-అదిదీక్షత-క్షణం ఎ తాలవృ నచలనాయ = నాయక౦ఎ 

తద్విధాధిభవ ధూనన[ కియా- వేధసః - ఆపి -విదధాతి_చాపలమ్. 

అర్థము: తత్త్క_మః, తత్==ఆ దమయంతియొక్క, క్రమః=|శమ, తం=ఆ, 

నాయకం =నాయకుడగు నలుని, తాలవృ నచలనాయ; తాలవృ ర్త = 

విసనక జను, చలనాయ =కదలించుటకై , అనగా విసనకజ్ఞతో వీచుటతై , 

అదిదీక్షత = [పవర్తింప. జేసినది, తథాహి=-అఆది యుచితమే, ఏల 

యనగా. తద్విధాధిభవధూనన కియా, తద్విధ = అటువంటి, ఆధి= 

[శమ భయముచే, భవ== ఏర్పడిన సంతాపమందు, ధూనన[కియా== 

విసరునట్టి పని, వేధసోఒపి=-|[బహ్మకును, చాపలం=ాచాంచల్యమును, 

విదధాతి క లిగించుచున్నది. అనగా జితేం[దియుడగు | బహ్మకే యది 

చాంచల్యమును గల్లించునపుడు తక్కినవారికి గల్లింపదని చెప్పనేల ? 

వి. |(బహ్మకే చాపల్యమును గల్గించినది. ఇతని కేల గల్లింపదని చెప్పుటచే 
నర్థాప త్యలంకారము. 

తత 4.య౭_తస్యాః కమః, తాలవ్భ) గ చలనాయ _ తాలవృ న్తస్య చలనం = 
m ళా pr] వనీ 

తాలవృ నచలనం, త స్మె =తాలవృ న్త్రచలనాయ. 

తద్సి ధా దిభవదూననో్య(తీయా-సా విధా యస్య సః == తద్విధః, తద్విధ 

శ్చాసౌ ఆధిశ్చ=ాతద్యిధాధిః, తద్విధా ధేః భవః=తద్విధాధిభవః, తది 

ధాధిభవే ధూననం = తద్విధాధిభవదూననం, తద్విధాధిభవధూనన మేవ 

(కియా =తద్విధాధిభవధూనన కియా, 
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భావము : 

ఆ దమయంతి కేర్పడిన యా బడలిక యా మెయొక్క. నాధుడగు నలని 
కొంతకాలము విసన కళతో విసురునట్లు పురికొలిపినది. ఇది యుక్రమే, ఏల 
యనగా - నట్టి సురతజన్య (శమను బోగొట్టుటకై విసనకట్దచే వీచునట్టి పని 
[బహ్మకుగూడం జీత చాపల్యమును( గల్లించు ట్టిది. ఇక మానవుడగు నలునక 
చిత్త చాంచల్యము గలుగునని చెప్పనేల /1 11151 

థో స్వెదబిందుకితనా సికాశిఖం 
ae) | 

తన్ముఖం సుఖయ తి స్మ నై షధమ్, 

(ఫో షితాధరశయాలుయావకం 

సంవిలుప్తతిలకం కపోలయోః. 116 

ఖో ప.వి. స్వేదబిన్దుకితనాసికాశిఖం_త న్ముఖం-సుఖయతి_స్మ నై షధం- [పోషిఠా 
ధరశయాలుయావకం...సంవిలు ప్రతిలక ౦--క పోలయో;:. 

ఆర్థము: స్వేదబిన్దుకితనాసికాశిఖం, “స్వేదబిన్దుకిత == చెమట బొట్టులతో గూడిన, 
నాసికాశిఖం = ముక్కుకొన గల్గిన, [పోషతాధరశయాలు యావకం, 
[ప్రోషిత = ఆధరపానాదులచే దొలగిన, అధర = పెదవియందలి, 
యావకం == లత్తుకగల్లిన, కపోలయోః = కణతలయందు, సంవిలు ప్ప 
తిలకం, సంవిలు వ ప= లోపించిన, తిలక ం== బొట్టు గలిగిన, తన్ముఖం= 
ఆ దమయంతియొక్క_ మోము, నైషధం= నలుని, సుఖయతి స స్మ =సుఖ 
పజచుచుండినది. 

స్పేదోబిన్దుకీతనానికాణి ఖం. స్వేదస్య బిందోవః = స్వేదబిందవః, స్వేద 
విన్లవః, ఆసా. సృృంజాతా ఇతిడాేే గ్వుదదిన్గుకితా, నాసికయాః శిఖా= 
నాసికాశిఖా, స్వేదబిన్లుకితా నాసికా శిఖా యస్య తత్== 'స్వేదబిన్గుకితా 
నాసికాశిఖం. 

తస్య ఖం తస్యాః ముఖం==తన్ముఖం. 
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సై వదం. నిషధానాం రాజా=ానై వధః, తం=నై షధం. 

(పోవితాధరళ్ యాలు యానకం. అధరే శేతే ఇతి== ఆధరశ యాలుః, 

అధరశయాలు క్చాసౌ యావకళశ్చవాతఅధర శయాలు యావకః, (పోషితః 

ఆధరశ యాలు యావకః యస్య తత్ == | పోషితాధరశయాలుయావకం. 

నంవబిలు వతిలకం _ సంవిలుప్రః తిలకః యస్య తత్ ==సంవిలు ప్ర 

తిలకం. 

భావము : 

చెమట బొట్టులతో గూడిన ముక్కుకొన గలిగినదియు, నధరపానాదులచే 

దొలగిపోయిన పెదవుల పెని లత్తుక గలడియు, ముద్దిడుటచే క ణతలయందు 

దొలగిపోయిన తిలకము గలదియునగు నా దమయంతి మోము, నలుని సంతోష 

సజచినది. 

శో, హీణమేవ పృథు సస్మయం కియత్ 
కాన మేవ బహునిరషృతం మనాక్, 
ర) వీ 

కా _నచేతసి తదీయ మానసం 

త తదాఒ౬లభత లక్ష మాదరాత్, 117 

పవి. హీణమ్-ఏవ-పృథు-సస్మయం.-కియత్ = క్రానమ్ -ఏవ-బవహు-నిర్భ్రతం- 

మనాక్ -కా నచేతసి-తదీయమ్--ఆననం -తత్ _తదా- ఆలభత _ లక్షమ్- 

ఆదరాత్. 

అర్థము: పృథు ఏవ = అధిక ముగానే, (హేణం=(సురతకాల మందు దాజేసిన పను 

లను స్మరించుటచే) సిగ్గు నొందినదియ, కియత్ కొంచెము, సస్మయం 
చా (సురత కాలమందు (పియుని సంతోష పఅచుటకు తన సామర్థ్య 

మును స్మరించుటచే) గర్వముతో గూడినదియు ,(తథా=అట్రై) బహు== 

అధికముగా, క్రానం = చాలకాలము సురతపరి[శమవలన బడలిక 

గొన్నడియును, మనాక్ = కొంచెము, నిర్భృతం = (కామ వేగము 

కొంచెము మందగించుట వలన) నుభించినదియు నగు, తదీయం == ఆ 
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దమయంతికి సంబంధించినదై న, తత్ = లజ్ఞయు, గర్వము మున్నగు 

భావములు చేరుటవలన మనోహరమైన యా, ఆననం== ముఖము, తదా 

ఆ కాలమునందు ననగా సురతము ముగిసిన పిదప, కాన్తచేతసి == 

పియుడగు నలుని మనస్సునందు, ఆదరాత్ = మజల (పియుని చిత 

మున నాదరమును గలిగించుటవలన, లక్షం =నెపమును అనగా నుద్దీపక 

ముగా నుండుటచే మజల సురతశకేశికి కారణమగుటను, ఆలభత = 

పొందినది. అన్ని దశలయందును నామె మోము మనోహరమై యుండిన 

దని యర్థము. 

న్య యం-స్మయేన సహ వరత ఇతి==సస్మయం. 

కొ న్తచేళనీఒకా న్లస్య చేతః = కాంత చేతః, తస్మిన్ ==కా నచేతసి, 

భావము : 

ఆ దమయంతి మోము సురతకాలమునందు తా జేసిన పనులను స్మరిం 

చుటచే ఆధిక ముగా సిగ్గును టొందీనడియు నచ్చే సురత కాలమందు (బియుని 

సంతోవపరచుటకు తాచేసిన పనులను స్మరించుటచే గర్వము నొండినదియ, 
నే సురతమందలి పర్మిశమచే మిక్కిలి బడలిక గొన్నదియు, కామ వేగము 

మందగించుట వలన కొంచెము సుఖము నందినదియునై మజల (పియునికి నాద 

రము గల్లించుటవలన నతనికి నుద్దీపకముగా నుండినడి. 

శో. _ న్వేదవారిపరిపూరితం (పియా 

రోమకూపనివహం యథా యథా 

నె షధస్య దృగపాత్ తథా తథా నై | 
చిత్రమాస దపతృ ష్షతాం న సా, 118 

ర్ 

ప. వి. స్వేదవారిపరిపూరితం - [పియారోమకూపనివహం - యథా * యథా = 

నై వషధస్య - దృక్ = అఫాథ్. తథా .తథా-చితం-ఆపత్ -అపతృ న్షతాం. 

_నంసొ, 
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అర్థము: నై వధస్య=ానలునియొక్క_, దృక్ =ాదృష్టి, స్వేదవారిపరిపూరితం; 
స్వేద వారి = చెమటనీటితో, పరిపూరితం=నిండిన, | పియారోమకూపని 
వహం, పియా=ా[పీయురాలియొక 3, రోమకూప == రోమరం[ధముల 

యొకు, నివహంవాసమూహమును, యథా యథాకాఏయే విధముగా 

ఆనగా నెంతెంత పరిమాణముతో, అపాత్ =పానము గావించెనో, సా= 

ఆ దృష్టి, తథా తథా=ాఅంతంత పరిమాణముతోడనే, ఆపతృష్టతాం== 

దాహమును శమించుకొనియుండుటను, ఆపత్=-పొందలేదు. ఇతి== 

 ఆనునది, చితం= ఆశ్చర్యము. పెక్కు_రోమకూపములయందలి యనగా 

పెక్కు బావులయందలి నీరును (ద్రాగినను దాహము శమింపలేదని 
యర్థము. 

వి. పెక్కుబావుల నీటిని తాగినను దాహము తీరలేదనుట విరుద్ధము. కాన 
విరోధాభాసాలంకారము. లోకోత్తర వస్తు దర్శనముచే తృష్ట యనగా 
నాళ వర్శిల్దును గాన విరోధమునకు పరిహారము, 

స్టే దనవారివరివూర తం- స్వేద ఏవ వారి దా స్వేదవారి, సేదవారి ణా 

పరిపూరితః = స్వేదవారిపరిపూరితః, తం=ా స్వేదవారిపరి పూరితం. 

(వీయారో మవావనశివవాం-రోమ్టాం కూపాః -- రోమకూపాః, రోమ 

కూపానాం నివహః = రోమకూపనివహః, (పియాయాః రోమ 

కూపనివహః = పీయారో మకూపనివహః, తరి = పియా రోమ 

కూపనివవాం. 

అవత వ్లతాం-ఆపగ తా తృష్ణా యస్యా సా= అపతృష్టా, అపతృష్టాయాః 

భావః = అపతృష్టతా, తాం=అపతృషతాం, 
(>) ణ 

భావము : 

నలుని దృష్టి చెమటనీటితో నిండిన దమయంతియొక్క రోమకూపముల 

నెంతెంత పరిమితితో బానము గావించినదో యనగా నాదరముతో జూచినదో 

యంతంత దాహమునే యది పొందినది, ఇది యాశ్చర్యకరమైన విషయము. 
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ఏల యనగా _ రోమకూపము లనెడి పెక్కు బావులలో సీర (తాగినను నలుని 
దృష్టికి దాహము తీరలేదు. ఆ నలుడు చెమటతో నిండిన యా దమయంతియొక్క 
రోమకూపములను నెంతకాలము చూచినను తనివి తీఠలేదని యాశయము. 

క్లో, వాన్తమాల్యకచహ_స్రసంయమ 

న్యస్త హస్త యుగయా స్పుటీకృతం, 

బాహుమూల మనయా సముజ్జ్వలం 

వీక్ష్య సౌఖ్యజలధౌ మమజ్జ సః, 119 

పవి. వాన్తమాల్యక చహ స్తసంయమన్య స్తవా స్తయుగయా.స్సుటీకృతం- బాహు 

మూఅమ్- అనయా-సమ జ్ఞ్వలం- వీక్య- సౌఖ్యజలధౌ- మమజ్జ- సః. 

అర్ధము : సః==ఆ నలుడు, వా నృమాల్యకచహ స్తసంయమన్య స్తవ స్తయుగయా, 
వా_న్త= విడువబడిన, మాల్య=పుష్పమాలలు గలిగిన, క చవా స్తా 

కేశపాశమును, సంయమ == ముడివేయుటకై, న్య స్త== ఉంచబడిన, 

హస్రయుగయా == చేదోయి గలిగిన, అనయా = ఈ దమయంతిచే, 

స్ఫుటీకృతం =కను(బరచబడిన, ఉజ్జ్యలం =రమణీయమైన, బాహుమూలి 
 =కక్షదేశమును, వీక్ష్య= చూచి, సౌఖ్యజలధౌ =ఆ నందసాగ రమునందు, 

మమజ్జ=ామునిగెను. బాహుమూలదర్శనము కామోద్దీపక మని యర్థము, 

_ వాశ్తమాల్యాళచవా న నంయమన్వాన్త వొ న్లయగయా - వాన్తం 
మాల్యం యేన సః = వా న్రమాల్యః, వాన్తమాల్య శ్చాసా కచహ స్తళ్చ 

హవా న్తమాల్యకచహ స్తః, వాన్తమాల్య కచహస్తస్య సంయమః ==. 

వాన్త మాల్య కచహ స్త సంయమః, వాన్తమాల్య కచహ స్తసంయమే 

న్య స్తంహ స్తయుగం యయా సా = వాన్తమాల్య కచవా స్త సంయమ 

న్యస్త హస్తయుగా, తయా = వాన మాల్య కచహ స్త సంయమన్య స్త 

హస్తయుగయా, 
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న్ఫుటోక్ళళం = అస్సుటః స్ఫుట సృమ్పద్యమానః కృత? = స్ఫుటి 

కృతః, తం=ాస్సుటీకృతం, 

సౌఖ్యం జలధౌ-సౌఖ్యమేవ జలధి = సౌఖ్యజలధిః, తస్మిన్ మై సౌఖ్య 

జలధ్. 

భావము : 

సంభోగవేగముచే దమయంతి కొప్పునందలి పూలు జారి ముడి వీడి 

పోయినది. దానిని ముడివై చుకొనుటకై తన చేదోయిని పెకెత్తుచుండగా రమణీయ 

మగు నామెయొక్క. జబాహుమూలమును జూచి నలుడు ఆనందసాగరమందు 

మునిగెను. బాహు మూలదర్శనము కామోద్దీపకమని |పసిద్ధి. 11191 

శో, వీక్ష్య పత్యు రధరం కృశోదరీ 
య 

బంధుజీవ మివ భృజ్ఞసజతం౦, 

మజ్లులం నయనక జ్ఞ ల ర్నిజె 

స్పంవరీతు మశకత్ స్మితం న సా, 120 

ప. వి. వీక్ష్య -వత్యుః- అధర౦-కృళోదరీ.బంధుజీవమ్ = ఇవ = భృజ్లసబ్దతం _ 

మజ్జాలం-నయ నకజ్ఞలై *-నిజై ౩-సంవరీతుం _ఆశక త్ -స్మితం-న-సా. 

ఆర్థము: కృకోదరీ = పలుచని యుదరము కలిగిన, సా = ఆ దమయంతి, 

మష్టాలండారమ్యమెన, పత్యుః=భ ర్రయగు నలునియొక్కు, అధరం: 

పెదవిని, నిజై ౩=-తనవియెన, నయనకజ్జలైః, నయన = నేతముఃల 

యందలి, కజల ౩=ాకాటుకలచే, భృజ్ఞసజ్లత ౦-భృజ్ఞ = తుమ్మెదలతో, 
జె ౧ ౧ ౧ 

సజతం= కూడిన, బంధుజీవమివ== దాసానిపూవువలె, స్థితం= ఉన్న 

దిగా, వీక్ష్ణ==-చూచి, స్మితం=చిరునగ వును, సంవరీతుం = కప్పిపుచ్చు 

టకును, న అశకత్ ==ళక్తురాలు కాలేదు. 

ర్య కోదరీ.కృశం ఉదరం యస్యా స్పాజాక్ళశో దరీ, 
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భృ జ్ఞన జ్ఞతొం _భృడ్లెః సంగత ః==భృజ్ఞసజ్ఞతః, తం == భృబ్గసంజ్ల్ఞతం, 

నోయనోకోజ్ఞ లౌ? నయనస్య క జ్ఞలాని=నయనక జ్ఞరాని, తై ః=నయన 
కజ్జలై 8. 

భావము : 

పలుచని యుదరము కలిగిన దమయంతి తన కాటుకకన్నులను నలుడు 
ముద్దిడుకొనునపుడు కాటుక తగిలి నల్లనిమరకలు గలిగిన యాతని యెట్డని 
పెదవిని, నల్పని తుమ్మెదలతో గూడిన యెజ్ఞని దాసానిపూవువలె నున్నదానినిగా 
జూచి, తనకు గలిగిన చిరునగవును గప్పీపుచ్చుటకు శక్తురాలు కాలేదు. కాటుక 

యంటిన యాతని పెదవిని చూడగనే యామెకు నవ్వు వచ్చినది. కాని దానిని 
గప్పిపుచ్చ (పయత్నించినను శక్యము కాలేదు. ॥120॥ 

ల్లో, తాం విలోక్య విముఖ(శ్రితస్మితాం 

పృచ్చతో హసిత హేతు మీశితుః, 

(హీమతీ వ్యతర దు త్రరం వధూః 

పాణి పజ్క_రుహి దర్భణార్చణామ్. 121 

ప. వి. తాం-విలోక్య-విముఖ| శితస్మితాం-పృచ్చత:-వాసిత హే తుమ్- ఈశితుః 

హీమతీ_వ్యతరత్_ఉ తరం-వధూః_పాణిపజ్బ_రు హిదర్చ్ప ణార్బణామ్. 

అర్థము: తాం=ఆ దమయంతిని, విముఖ[ శితస్మితాం, విముఖ = పెతముఖముగాౌ, 

శ్రితస్మి తాం=చిజునగవు గలదానినిగా, _విలోక్య=- చూచి, హసిత 

హేతుం; హసిత =నవ్వునకు, హేతుం=ా కారణమును, పృచ్చత = 

అడుగుచున్న, ఈశితుః=భ ర్రయగు నలునియొక్క-, పాణిపజ్క రుహి= 

హ స్తపద్మమునందు, [హీమతీ ==౯జ్ఞగలిగిన, వధూః =దమయంతి, 

దర్పణార్పణాం; దర్పణ = అద్దమును, ఆర్పణాం=ఉంచుటను, ఉత్తరం 

బదులుగా, వ్యతరత్ =ఇచ్చెను, ఆతని పెదవి పైని కాటుక మరకను 

జూచుకొనుటకై యద్దము నుంచినదని యా శయము. 
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ఎముఖ(ళీతన్యతాం-విముఖం [శీతం స్మితం యస్యా సా=-విముఖ| శిత 

స్మితా, తాం=విముఖ[శితస్మితాం. 

వానిత హే తుం-హసితస్య హేతుః == హసితహేతుః; తం=ాహసిత 

హేతుం. 

(పొమళకీ -[హీః అస్యాః అ స్తీతి =|[హీమతీ. 

వొజీవశ్భాదపొ-పాణిః పజ్కారుడివ =పాణిపజ్క-రుట్, తస్మిన్ = 

పాణిపజ్కరుహి. 

దర్శ)ణార్న్శ) ణాం - దర్పణస్య అర్పణా = దర్పణార్పణా, తాం= 

దర్పణార్పణాం. 

భావము : 

ఆ దమయంతి ముఖమును వెనుకకు మరలించి నవ్వుటను జూచి, యట్టు 

నవ్యుటకు కారణమును నలు డడుగగా యామె బదులు చెప్పక, యాతని 

హ స్తమునందు నద్దమునుంచి దానినే బదులుగా జేసినది. అనగా నీ ముఖము 

నద్దమునందు జూచుకొనుము. అపుడు సీకే దాని కారణ మవగత మగును అని 

ఆమె భావము. అద్దమునందు ముఖమును జూచినచో నతని పెదవికంటిన కాటుక 

గీత లతనికే కనబడను. అవి యామెయొక్క- కన్నులను ముద్దిడుకొనుటచే తన 
పెదవి కంటినవని యతడు |గహింపగలుగుననియు, నా కాటుక గీతలే నవ్వునకు 

కారణమనియు నాశ యము .॥121॥ 

ళో లాక్షయా ౬౬త్మచరణస్య చుమ్చునా 

చ్చారుభాల మవలోక్య తన్ముఖమ్, 

సా (హియా నతనతాననాఒస్మర 
చ్చేషరాగముదితం పతిం నిళః, 122 

ప, వి. లాక్షయా -ఆత్మ చరణస్య-చుమృనాత్ -చారుభాలం-అవలోక్య-తన్ముఖం- 

సాం హియా-నతనతాననా-ఆ స్మరత్ - శషరాగమ్- ఉదితం-పతిం-నిళః, 
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అర్థము: సా=ఆ దమయంతి, ఆత్మచరణ స్య = తనపాదముయొక్క_, చుమృనాత్ 

షారతి పార్ధనలో ముద్దిడుకొనుట వలన నంటిన, లాక్షయా=ాలత్తుక చే? 

చారుభాలం; చారు=ైారమ్యమైన, భాలం=నొసలుగల్లిన, తన్ముఖం; 

తత్ ఆ నలునియొక్క_, ముఖం==మోమును, ఆవలోక్య=- చూచి, 

పాయా=ాభ ర తన పాదములపై బడిన విషయము స్మరణకు వచ్చి 

నందువలన సిగ్గుచే, నతనతాననా; నతనత వామిక్కిలివాలిన, ఆననా== 
ముఖముగల్లినదై, ఉదితం == ఉదయించిన,  శేషరాగం == ఇంకను 

మిగిలిన యుదయకాలపు చెజ్బతనము గల్గిన, నిశః = రా|తియొక ,., 

పతిం==భ రయగు చందుని, అస్మరత్=స్మరించెను. 

వి. నలుని లలాట మర్ధ్థచనస్హాకారముగా నుండుటవలన, నందు దమయంతి 

పాదములలోని పారాణి తగులుటచే నలుని ముఖము అట్టి చందునితో 

సమానముగా నుండినది. అట్టి నలుని ముఖమును చూచి చండుని 

స్మరించుటవలన స్మరణాలజ్కారము. 

ఆత్యచరణన్యం _ఆత్మనః చరణః =ఆత్మచరణః, తన్య = అత్మచరణస్య. 

చొరగుఖొలం-చారు భాలః యస్య తత =చారుభాలం, తత్ -చారుభాలం. 

త న్యు ఖం-తస్యమ ఖంవతన్ముఖం, తత్ జాతన్ముఖం. 

నతనతాననా- అత్య నం నతం=-నతనత౦, నతనతం ఆననం యస్యా 

స్సా=నతనతాననా. 

ళేవరాగం-శేషః రాగః యస్య సః=ాశేషరాగ౩, తం=ా శేషరాగం,. 

భావము : 

ఆ నలుడు పారాజితో నలంకరింపబడిన దమయంతి పాదములను రతి 

(పార్ధనక్రై ముద్దిడుకొనెను. ఆపుడాతని నొసటికి నా పారాణి యంటుకొనినది, 

అపుడా ముఖమును జూచుటచే తన పాదముల పె భర్త పడిన విషయమును 

స్మరించి యా దమయంతి సిగ్గుపడినదై తన తలను మిక్కిలి వాల్చినదై_ 
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" యుదయించి కొలదిపాటి యదయరాగముతో ( గూడిన చందుని స్మరించినది. 
ఆ నలుని నొసలు ఆర్భచందాగికృతిగ నుండుటవలన దానికంటిన పారాణి యుదయ 

రాగమువలె నుండుటవలన నామె' యా పోలిక ననుసరించి యుదయచందు9ని 

స్మరించినదని యాశయము. ॥122॥ 

లో న్వేదభాజి హృదయే ఒనువిమ్బితం 

పీక్ష్య మూ _ర్రమిన హృద్గతం ప్రియం,. 

నిర కే ధుతరత।శ్ర శమం నిజై ను 

రీ ్హ్రినళాఒతిషృదునానీకానరై కిం 123 

Fans ధుతరత| శమం _ నిజైః- హీనతా ఆతిను దువాసి 
కానలై 8. 

అర్థము : స్వేదభాజి = మై చెమర్చిన, హృదయే = — వక్షఃస్థలమునందు, అను 

నిర్మమే ఇవడాలే? సెనో యనునటు లుండెను. 

బిమ్బితం == |పతిబింబించిన (కావుననే), హృద్గతం=ఎల్పప్పుడు చింతిం 

చుటచే మనస్సు నందున్న, (పియం=ా(ప్రియడగు నలుని, మూ ర్తమివ= 

_ శరీరమును ధరించిన వానినివలె, ఏక్ష్య = == చూచి, ద్రానత్తా, హే = 

సిగ్గుచేత, నతా=వాలిపోయిన దమయంతి, నిజైః == వా తనవియగు, 

ఆతిమృదునాసికానలై క, అతిమృదు=మిక్కీల్ కోమలములై న, యనగా 

వేగము తగ్గిన, నాసికానలై 8 = — నిట్టూర్పుగాలులచే, తరత శ్రమం, 

ధుత=ూ హోగా ట్రబడీన, రత (శ మం=సుర తః ము వలని Es మగల వానినిగా, 

దమయంతి. తన నిట టం నలుని. "సురత శ్రమను. నోగొట్టక 
పోయినను బోగ్గళ్టిన్ల్. గో యనునట్లు వ వర్ణించుటచే నుక్సేేష. 

స్పుతఖాజి - స్వేదం శజరీశి.? స్వేదభాక్, తస్మిస్== స్వేదఖాజి. 

. = 
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ధుతొరొత (ళయం-రతస్య శమః=ారత[శమః, ధుతః రత శమః యస్య 

సః=ాధుతరత|శమః, తం=ాధుతరత| శమం, 
(హీశతాం| పహీయా నతా=ా[హీన తా. 

అతిమృ దునానకాన ల *-నాసికాయాః అనిలాః = నాసికానిలాః, అతి 

మృదవశ్చ తే నాసికానలాళ్స = ఆతిమృదునాసికానిలాః, తః ఆతి 

మృదునాసికానిలై 8. 

భావము : 

సంభోగ్యశమచే నా దమయంతి శరీరము చెమర్చిన దై, యామె వక్షఃస్థల 

మందలి చెమట నీటిపై నలుని బింబము |పతిఫలించినది. అందువలన నలుని 

నిరంతరము చింతించుటచే, నతడు హృదయమునం దున్నవాడుగను, పతిబింబ 

రూపమున నుండుటచే శరీరము లేనందువలన భావింపదగిన శరీరముగల 

వాడుగా నుండెను, అట్టి చింతనీయ శరీరము గల [(ప్రియుడగు నలుని శరీరముగల 

వానినిగా( జూచి లజ్జచే వాలిపోయిన దమయంతి మెల్టగ వెలువడు తన నిట్టకా 

ర్పులచే నతని సురత ళమను. బోంగొట్టినది. 

శ్లో. సూనసాయక నిదేశ విభమై 
ర(పతీతతర వేదనోదయ మ్, 

ద_న్లదంశ మధు రఒధిగాముకా 

సాఒస్సృశ న్మృదు చమచ్చకార చ. కేవీ 

ప. ఏ. సూనసాయకనిదేశవి[భమైః - అ(ప్రతీతతర వేదనోదయం - దన్తదంశం- 
అధరే. అధిగాముకా=సా-అస్పృళత్ _మృదు-చమచ్చకార -చ. 

ఆర్థము : సా- ఆ దమయని, సూనసాయకని దేశ విభమైః, సూనసాయక = 

పుష్పబాణునియొక్క, నిదెశవి భ మైః == ఆజ్ఞలనెడి విలాసములచే, 

ఆ|పతీతతర వేదనోదయం, ఆపతీతతర= పూర్వ మేమియు తెలియబ డని, 

వేదనా==బాధయొక్క, ఉదయం == ఊత్ప త్రి కలిగిన, అనగా మన్మథ 
పారవళ్యముదలన( దొలుత బాధ తెలియని, అధ రేజ=తన పెదవియందలి, 
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ద నదంళం=-నలుని దంతముచే నేర్పడిన కాటును, ఆధిగాముళా= 

తెలిసికొనుచున్నదై , అనగా బాధతో ననుభవించుచున్నదగుచు, మృదు = 

మెల్లగా, ఆస్ఫృశత్=ాతాకెను, చమచ్చకార చ = ఇదియేమి? ఎప్పు 
se) 

డేర్పడినది? ఆని ఆశ్చర్యముతో గూడిన దాయెను, 

మాననాయక నిదోళబి(ఖమై ౭ - సూనం సాయకః యస్య సః=ాసూన 

సాయకః, సూనసాయకస్య నిదేశాః == సూనసాయకనిదేశాః సూన 

సాయకనిదేశా ఏవ వి|భమాః=ాసూనసాయకనిదేశ విభమాః, తైః 
సూనసాయకనిదేశవి|భమెః. 

అ(వతీతతరవేదనోదయం = అత్య నం (పతీతా = (పతీతతరా, 

న |పతీతతరా = ఆపతీతతరా, ఆప్రతీతతరా చ సా వేదనా చ = 

ఆ|పతీతతరవేదనా, అ|పతీతతరవేదనాయాః ఉదయః యస్య సః 

అ పతీతతర వేదనోదయః, తం == అ(పతీతతరవేదనోదయం. 

దో నస్రదంళం-ద న్తస్య దంశః=ద నవంశః, తండాద న్రదంశం, 

అధిగాముకా -అధిగచ్చతీతి అధిగా ముకా, 

భావము : 

ఆ దమయంతి మన్మథుని యాదేశరూపములగు విలానములను జణచి 
నలుని సుఖపరచుచు, కామాతిశయమువలన నొడ లెలుంగక యుండుటవలఅన 

నాతడు తన పెదవిపై వేసిన పంటిగాటును తెలిసికొనజాలక యుండినదై 
మెల్లగా తన పెదవిని తాకినది. అట్టు తాకిన వెంటనే యా పెదవిపైని గాయము 

తెలియటచే ఇది యేమిటి? ఇది యెట్లు కలిగినది? యని యచ్చెరువందినది.॥124॥ 

వీక్ష్య వీక్య కరజస్య విభ్రమం 

(పేయసార్జిత మురోజయో రియమ్, 

కాన మెక్షత హసస్పృశం కియ 

త్కోపసజ్కు-చితలోచనాజ్బూలా. ] ms ఈ 
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ప. వి+, వీక్ష్య-వీక్య-కరజస్య-వి భమం జ _పెయసా-అర్జితమ్- ఉరోజయో:ః = 

ఇయం-కాన్తం - క్షత =. హసస్పృశం = క యత్కోపసజు్కు_చితలోచనా 

ఇలా, 

ఆర్థము: ఇయం= ఈ దమయంతి, (పేయసా == మిక్కిలి (పియుడైన నలునిచే, 

అర్జితం = చేయబడిన, ఉరోజయో: =తన సనముల యందలి, కరజస్య = 

నఖము యొక్క, వ్మిభమం =విలాసమును, అనగా నఖక్షతమును, వీక్ష్య 

వీక్ష్య చూచి చూచి,కియత్కోపస జ్కుచితలోచనాజ్బులా, కియత్ =కొలది 

పాటి, కోప=|కోధముచే, సజు, చిత=ావంపు తిరిగిన, లోచన=నేత 

ముల యొకు, అజ్బాలావాకొనలుగలదై , హసస్సృశం==హాస్యమును 

స్పృశించుచున్న అనగా నవ్వుచున్న, కాన్లం == నలుని, ఐక్షత = 

చూచినది. 

సమాసములు : 

తోరోజున్యం కర యోః జాయత ఇతిడాక రజః, తస్య=ాకరజస్య. 

వొనన్న్ర ౪ 0- హసం స్పృశతీతి == హసస్పృక్ , తం==హసస్పృశం, 

క్రీయతోై_ననదూ గ్రాబితలోచనాత్యాలా = కియాంళ్చాసౌ కోపశ్చ=కియ 

తో)పః, కియతో్మ_ కే ఎన సజు, చితౌ=ాకియతో_పసజూ_చితౌ, లోచ 

నయోః అబ్బులౌ = లోచనాజ్బాలౌ, కియత్మోపసజ్యాచితౌ తోచనా 

ఇల యస్యా స్వా=ాకియతో ,పనజు,_చితలోచనాజ్బలా, 

భావము : 

ఆ దమయంతి తనకు మిక్కిలి [పియుడైన నలుడు తన చనుదోయి పె 

కల్పించిన మన్మథవిలాసమైన గోటిగాటును జూచి కొలదిపాటి కోపముచే వంపు 

తిరిగిన కటాక్షములు కలదై నవ్వుచున్న యా నలుని జూచినది. 1125॥ 

ళో, రోష భూషిత ముఖీమివ (పియాం 

వీక్ష్య థీతిదర క మ్బతాక్షర మ్, 

తాం జగాద సన వేద్మి తని తం 

(టూహి శాస్మి తవ కోపరోపకమ్, 126 
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ప.వి. రోష భూషిత ముఖీమ్-ఇవ-[పియాం-వీక్ష్య-భీ తిదరక మితాక్షరమ్ - తాం- 
జగాద-సః-న -వేద్మి-తన్వి-తం-|బూపా-శాస్మి -తవ-కోపరోపకమ్. 

అర్థ ము: సః ఆ నలుడు, తాం = ముందు చెప్పబడిన విధముగా కోపముతో 

వంపు తిరిగిన కనులయంచులు గల, పియాం = [పియురాలై న దమ 

యంతిని, రోవభూషితముఖీమివ, రోషూరోషముచే, భూషిత = 

అలంకరింపబడిన, ముఖీమివ (సీతాం) = ముఖముగలదానివలె, అనగా 

రోషముచే  నెజ్బబారుటవలన నలంకరింపబడిన ముఖము గల దానివలె 

నున్న దానినిగా, వీక్ష్య==చూచి, ధీతిదరకంపీతాక్షరం, భీతి = భయ 

ముచే, దర =ాకొంచెము, కమ్పిత=ాచలించిన, అక్షరం == అక్షరములు 
గలదిగా, జగాద=చెప్పెను, (ఏమనగా) హే తన్వి! = ఓ కృశించిన 
శరీరము గలదానా! తవ=నీకు, కోపరోపకం, కోప = కోపమును, 

రోపకం == కలిగించిన జనమును, న వేద్మి == తెలియకయున్నాను, 
తం==-ఆ జనమును, బూహీ== చెప్పుము, శాస్మి =శిక్షింతును, 

రోవ భూదితముఖీం _ రోషేణ భూషితం == రోషభూషితం, రోష 

భూషితం ముఖం యస్యా స్సా = రోషభూషితముఖీ, తాం == రోష 

భూషితముఖీం, 

భీతిదరకంవితాశరం-దోరం కమ్పితాని==-దరక మితాని, భీత్వ్యా దర 

కమ్పితాని=ా భీతిదరకమ్సితాని, భీతిదరకమ్బితాని అక్షరాణి యస్మిన్ 

కర్మణి తద్యథా భవతి తథా=భీతిదరకమ్పితాక్షరం. 

తోవరో వకం-కోపన్య రోపకః =కోపరోపకః, తం==కోపరోపకం. 

భావము : 

. ఆ నలుడు ఆ విధముగా కోపముచే వంకర తిరిగిన కనుల కొనలు గలిగిన 

[పియురాలగు దమయంతిని రోషవముచే నెజ్బబారినందువలన నలజ్క_రింపబడిన 

ముఖము గల దాన్సినిగా( జూచి భయముతో కొలదిగ తొ టుపాటుపడిన మాటలతో, 
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ఓ కృశాజి, నీకు కోపమును గలిగించిన జన మెవ్యరో నాకు తెలియక యన్నది, 
ఆ యపరాధిజనమును చెప్పుము. నేను దండింతును అని చెప్పెను. 1261 

శో. రోషకుజ్కూమవిలేసనాన్మనాక్ 
నన్వవాచి కృళతన్వవాచి తే 

భూ దయు క్ర సమయైవ రష్షునా 

మాఒ౭౬ననే విధువిధేయమాననే. 127 

ప. వి, రోషకుజ్కుమవిలేపనాత్ -మనాక్ -నను = అవాచి-కృశతను-ఆవాచి-తే _ 
భూత్-ఆయు క్రసమయా- ఏవ- రజ్జునా.మా-ఆననే-విధువిధేయమాననే. 

అర్థము: 'నను=ఓ, కృశతను!=ాకృశాజీ!, అవాచి,= వంగిన, అవాచి వై 
మాటలులేని, తథా = ఆ'పే, విధువిధేయమాననే, విధు == చం|దునిచే, 
విధేయ =చేయదగిన, మాననే=పూజగల, తే = నీయొక్క, ఆననే = 
ముఖము నందు, ఆయు కసమయా, ఆయు క =తగనటువంటి, సమయా 
హకాలము గలిగిన, (ఆనగా సురత కేళిపై గోరిక తీరనందువలన నిప్పుడు 
పసన్నతయే యవసరమని యర్థము ) రోషకుజ్కుమవిలేపనాత్, 
రోవ=ాకోపమనెడి, కుజ్కుమవిలేపనాత్ కాశ్మీర కుసుమము నలదుట 
వలన, మనాక్ వకొంచమైనను, రజ్జునా==ఎజ్జదనము, మా భూత్ = 
ఉండరాదు, కలజ్యరహితమగు నీ ముఖమునందు నిపుడు రోషము 
వలని కలజ్క_మునకు కాలము గాదు. 

సమాసములు : 

రోవవజు్టమవిలేవనాఠ్ = రోష ఏవ కుంకుమం=రోషకుంకుమమ్. 
రోషకుంకుమస్య విలేపనం =రోవకుంకుము విలేపనం, తస్మాత్ = రోష 
కుజ్కుమ విలేపనాత్. 

అవాబి-అవాష్బుతీతి== అవాక్, తస్మిన్ =అఆవాచి. 
అవా బి -అవిద్యమానా వాక్ యస్య తర్ =అఆవాక్, తస్మిన్ =-ఆవాచి, 
త్భృలతను-కృళా తనుః యస్యా స్పాడాకృశతనుః, తస్యా స్సమ్బుద్ధిః = 
కృళతను, 
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ట్ లం 

అయ కనమయా య న యుక్తః = ఆయు కః అయుక్తః సమయః 

యస్యా సా== ఆయు కసమయా. 

విధువిదోయమానోనో-విధునా విధేయా==విధు విధేయా, విధువిధేయా 

మాననా యస్య తత్ =విధువిధేయమాననం, తస్మిన్ =విధువిధేయమాననే. 

భావము : 

ఓ కృకశాంగీ ! వినయముచే వాలినదియు, మౌనము వహించినదియు, 

చం|దునిచే బూజను గొనదగినదియు, అనగా చం|దుని కంచెను | శేస్టమైనదియు 

నగు సీ ముఖమునందు రోవమనెడి కుంకుమపూవుచే బూతవై చుట కొంచెము 

కూడ తగదు. ఏలయనగా, గేలియందలి కోరిక యింకను దీరలేదు. కాన నిపుడు 

నీకు ముఖమున (పసన్నత యవసరము. కాన కలంకరహితమైన నీ ముఖము 

నందు రోషముచే కలంకము తగదు. 

ల్లో, కప మస్యతు రుజా న భావిజా. 

స్తావకీ రమృతశీకరం కిరత్, 

ఎత దర్ల మిద మర్గితం మయా 

కణ్బచుమ్బి మణిదామ కామదమ్. 128 

ప. ఏ. ష&[పమ్-అస్యతు రు జాః-నథాదిజాః- తావకీః-అమృత శీకరం-కిరత్ = ఏత 

దర్గమ్-ఇదమ్- ఆర్జితం -మయా -కజ్జచుమ్బి -మణిదామ-కామదమ్. 

అర్థము: హే (పియే! == ఓ (పియులారా! కుచుమ్ని -మెడయందు (వేలాడెడి, 

కామదం=కోరిక లను దీర్చెడి, ఇదం = ఈ క నబడుచున్న, మణిదామ=ా 

రత్నహారము, . అమృత శీకరం = = అమృత బిందువును, కీరత్ = 

వర్షించునదై, నఖాదిజాః == నఖములు, దంతములు మున్నగువానిచే 

నేర్పడిన, తావకీః=నీకు సంబంధించిన, రుజాః = బాధలను, వసం 

శీ ఘముగా, అస్యతు = దూరములై. న వానినిగా జేయునుగాత, మ 

నాచేత, ఏతదర్ధం = నఖక్షతాదుల వలని బాద తొలగుటక్రై; ఇదం = 

ఈ రత్నహారము, అర్జితిం చ సంపాదించబడినది, 



పోఖాబిజాః - నఖః ఆదిః యేషాం తాని == నథాదీని, నథాదిభ్యః 

జాయ న్ల ఇతి==నభాదిజాః, తాః-నకాదిజాః , 

తావోరీః . తవ ఇమాః == తావక్యః, తాః=ాతావకీః. 

అమ్మతొళీ కరం జః అమృతస్య శీకర8= అమృత కీకరః, తం==అమృశ 

నీకరం. 

వేతదోర్భోం - ఏత స్మైాఏతదర్థం. 

తొద్దభుబ్ళు _ కణం చుమృతీతి=క జ్ఞచుమ్బి. 

మతీదాయ _ మణీనాం దామ=-మజణిదామ, 

కొమరం - కామాన్ దదాతి ఇతి కామదమ్. 

భావము : 

ఓ (పియురాలా! నీ కంఠమునం దున్నట్టి యి రత్నహారము కోరికలను 
దీర్చునది, ఆది అమృత బిందువులను వర్షి ంచుచున్నదై, నఖద న్తక్షతాదులశే 

కలిగిన నీ బాధలను దొలగించును గాత, ఆ కార్యమునకై నేను దీనిని సంపా 
దించితిని, 1120 

ష్ స్యాపరాధ మలుపత్ పయోధరే 

మత్కర స్సురధనుః కర స్తవ, 
నేవయా వ్యజన చాలనాభువా 

భూయ ఏవ చరణౌ కరోతు వా. 129 

ప. వి. స్వాపరాధమ్-అలుపత్- పయో ధరే _ మత్క_రః- సురధనుః-కరః తవ. 

సేవయా-వ్యజనచాలనాభు వా-భూయః.ఏవ-చరణా-కరోతు వా, 

అర్థము : హే (పియే! = ఓ [పియరాలా! తవడానీయొక్క, పయోధరే= 

స్తనమునందు (మేఘమునందు), సురధనుః కరః==ఇం[ద ధనుస్సువంటి 
యాకృతిగల గోటి గుర్తును (ఇం|దధనుస్సును జేయునట్టి), మత్కరః=ా 
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నా వాస్తము (సూర్యకిరణము), వ్యజనచాలనాభువా, వ్యజన == విసన 

కల్లియొక క, చాలనా = కదలింపుచే, భువా = పుట్టిన వాయువును 

[పవహిఎపజేయుటచే నేర్పడిన, సేవయా=పరిచర్యచే, స్వాపరాధం = 
స్య-=తనదగు, అపరాధం == నేరమును అనగా నఖక్షతము వలన 

గలిగిన నేరమును, అలుపత్ ముందే తొలగించినది, భూయ ఏవ == 

మరలగూడ, చరణౌ వాడానీపాదములను కాని, కరోతు వా= సేవించును 

గాత. 

స్వాం వరాధం - స్వస్య అపరాధః=స్వాపరాధః, తం = స్వాపరాధం, 

మత్ళ.౮౭ = మమ కరః=మత్కరః. 

నురధశుఃకరః _ సురస్య ధనుః=సురధనుః, సురధనుః కరోలీతి-- 

సుఠధనుఃక రః, పత్షా న్రరమున, సురధను రివ కరః== సురధను కరః. 

వ్య వన చాలనాభువా - వ్యజనస్య చాలనా = వ్యజనచాలనా, వ్యజన 

చాలనయా భవతీతి == వ్యజనచాలనాభూః, తయా = వ్యజనచాలనా 

ఓ [పియరాలా! నీ పయోధరముపై ననగా సనముపె (మేఘముషె) 

ఇం[ద ధనురాకారముగల నఖక్షతచివ్నమును (ఇం్యదధనుస్సును) చేయునట్టి 
నాహస్త్రము (సూర్య కిరణము) విసనకల్దచే వీచుటచే (గాలిని ప్రవహింప 
చేయటచే) నేర్పడిన పరిచర్యతో తాను గావించిన నభిక్షతాపరాధమును ముందే 

తొలగించుకొనినది. మజల నీ పదముల నది సేవించును గాత. అనగా మేఘము 

నందు సూర్యకిరణముచే నిం్యదధనుస్సు ఏర్పడుచున్నది. అ ట్రే సనమునందు 

నిందధనుస్సువలె వంపుతిరిగిన నఖక్షతము నలుని హ స్తముచే నేర్పడుచున్నది. 

ఆ నఖిక్షితమువలని బాధ నతని హస్తము విసనకల్దచే వీచుటవలన తొలగినది. 

అనగా నలుడు సురతమునందు దమయంతికి విసనకజ్ఞలతో విసిరి శిశిరోపచార 

ములను గావించునని యర్థము, ఆమే గాలిగొట్టుటవలన మేఘములపై ఇంద 
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ధనుస్సు మాసిపోవును. ఇట్లు నలుడు తన హస్తములతో దమయంతికి శిరో 
పచారములను గావించిన పిదప నామె పాదములను తన హస్తములతో నొత్తి 
సేవ చేయగోరుచున్నాడని యాశయము. 

శ్లో. ఆననస్య మమ చే దనౌచితీ 

నిర్ణయం దశనదంశదాయినః, 

శోపష్యతే సుదతి వెర మస్య తత్ 
QQ 

కిం త్వయా వద విదశ్య వాఒధరమ్, 190 

ప. వి. ఆననస్య-మమం-చేత్-అనౌచితీ- నిర్ణయం-దశ నదంశదాయినః = శోవ్యతే- 
సుదతి-వై రమ్- అస్య-తత్ -కం-త్వయా-వద- విదశ్య-వా-అధరమ్. 

అర్థము : హే (ప్రియే! 2 ఓ పియురాలా! సిర్ణయం==దయలేక , దశనదంశం, 

దశన=ాపంటితో, దంశం==కాటును, దాయినః == చేయునట్టి, అనగా 

నీ పెదవిని గట్టిగా కొుకునటువంటి, మమ==నా యొక్క., ఆననస్య= 
నోటికి, అనౌచితీ చేత్ = అన్యాయమున్నచో (తర్హి = అపుడు) 

హే సుదతి = ఓ అందములై న దంతములు గలదానా, త్వయా: 

నీచేత, అధరం == పెదవిని, విదశ్య=కొతికి, అస్యా ఈ నా నోటి 

యొక్క, తత్=జఆ, వెరండాకతుత్యము, కీం==ఐఏల, న కోవ్యతే=ా 

తొలగించుకొనబడదు, వద= చెప్పుము, నేకు చేసిన దంతక్షతమునకు 

నీవు మరల నాకు ద న్లక్షతమును జేయుటయే ప్రతీకారము. 

సమాసములు : 

అనౌబితీ_ఉచితన్య భావః=దాచికీ, న జౌచితీ = అనౌచితీ. 
దళనదంళలదొాయినొః _ దళనైః దంశః = దశనదంశః, దశనదంశం 

దదాతీతి=దశ నదంశదాయో, త స్యమాదశ నదంశదాయినః. 

భావము : 

ఓ (పియురాలా ! కఠినమగు నా పంటితో నీ పెదవిని కోతికి నీకు 

బాధను కలిగించిన వా నోరు ఆన్యాయమే గావించినచో, ఓ చక్కని దంతములు 
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గలదానా! నీవు నా పెదవిని ఆ విధముగనే కొటికి, నా నోటిపై పగను తీర్చు 

కొనరాదా? చెప్పుము. నేను నా పంటితో నీ పెదవిని కొతికినపుడు నీవు నీ 

పంట నా పెదవిని గొజకుటయే తగిన [పత్మికియ యని యాశయము. 

శ్లో, దిపలోప మఫలం వ్యధత్త య 

స్త పటాహృతిషు మచ్చిఖామణిః, 

నో తదాగసి పరం సమర్షనా 

సోఒయమన్తు పదపాతుక స్తవ. క్షి! 

మ. వి. దీపలోపమ్ -అఫలం-వ్యధ త్త-యః- తే. పటాహృతిష.- మచ్చిథామణిః - 

నో-తదాగసి -పరం-సమర్థ నా- సః- ఆయం -అస్తు-పదపాతుక ః-తవ. 

ఆర్ధ ము: హే పియే=ఓ [పియురాలా !, తే == నీ యొక్క, పటాహృతిషు, 

పట==వ స్త్ర మును, ఆహృతిషు =లాగునట్టి సమయములందు, యః = 

ఏ, మచ్చిఖామణిః, మత్==-నా యొక్క, శిఖా =శిఖయందలి, మణిః = 

రత్నము, దీపలోపం=ైనీవు దీపము నార్పుటను, అఫలం = వ్యర్థము, 

వ్యధ త్త =ాచేసినదో, ఆనగా నాతల యందలి మణి వెలుగును గలిగించి, 

నీ [ప్రయత్నమును వ్యర్థము గావించినదని యర్థము. తదాగసి = 

ఆ యపరాధమునందు, పరం = సరియైన, యనగా (ైష్షమెన, సమ 

ర్భనాడాసమర్థ న, నో=ాలేదు, (కావుననే) సః=-ఆ, అయం= ఈ శిఖా 

మణి, తన=ా-నీయొక్క-, పదపాతుకః = పాదములయందు పడునదిగా 

అస్తు= అగును గాత. అనగా తన నేరమును పాదముల పె బడి శోధించు 

కొనుగాత, 

దీవలోవం-దీపస్య లోపః=ాదీపలోపః, తం=ాదీపలోపం. 

నభావ్యాళివు._ పటస్య ఆహృతయః == పటాహృతయః, తాసువా పటా 

హృతిషు. 
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మబ్బిఖాయమణీః .శిఖభాయాః మణిః == శిఖామణిః, మమ శికామణిః = 
మచ్చిఖామణి:ః . | 

తొదాగని_తదేవ ఆగః== తదాగః, తస్మిన్ = తదాగసి, 

వదోవొతుకః-పతతీతి=పాతుకః, పదయోః పాతుకః=-పదపాతుకః. 

భావము : 

ఓ పియురాలా! రతి కాలమున నీ వస్త్రమును లాగునపుడు, నీవు దీపమును 
ఆర్చివేయగా నా కిరీటమందలి రత్నము వెలుగు నిచ్చుటచే నీవు గావించిన పనిని 
వ్యర్థపరచినది. వస్త్రమును తాగుటచే నీ శకీరభాగములు కానరాక యుండుట 
కొజకు నీవు దీపము నార్చితివి. కాని నా కిరీటమందలి రత్నము వెలుగు 

నిచ్చుటచే యథ్యాపకారముగా నీ శరీఠభాగములు కనపడినవి. అందువలన నీ 
(పయత్నము వ్యర్థమెనదని యర్థము. అట్టి నేరమును నరిగ సమర్థింప సాధ్యము 
కాదు. కావుననే ఆ శిరోరత్న మిపుడు నీ పాదములపై బడిన యపరాధమునకు 
శమను గోరునుగాత. అనగా నలుడు ఆమె పాదముల పె బడినచో నాతని శిరో 

రత్నము కూడ నామె పాదముల నంటి తన నేరమును శోధించుకొనుగాత యని 
_యాశయము. 

భో, ఇత్త ముకి మపహృత్య కోమలాం 
య డు చి 

తల్చ చుమ్బిచికుర శ్చకార సః, 

ఆత్మమౌలి మణికా న్రిభజ్లి సీం 

తత్సదారుణ సరోజసజ్లినీమ్, 182 

ప, వి. ఇష్టమ్-ఊ క్రిమ్-ఉపహృత్య -కోమలాం = తల్పచుమ్బి చికురః -చకార-సః- 

. ఆత్మమౌలిమణికా స్తిభజ్జినీం_-తత్పదారుణ సరోజసజ్లినీమ్. 

అర్థము: సః=ఆ నలుడు, ఇత్థం == చెప్పిన విధముగా, కోమలాం = మృడు 
పదములతో గూడిన, ఉ క్రిం=మాటను, ఉపవాత్య = కానుకగావించి; 
అనగా ఆమెకు సంతోషమును గల్గించుటకై కానుక గావించి, తల్పచుమ్బి 

చికురః, తల్ప=ా పడకను, చుమ్బి=ాతాకునట్టి, చికురఃజూ తల వె్యటు. 
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కలు గలవాడై, (అనగా పడక పై పరుండిన యామెయొక్క- పాదములపై 

బడుటవలన పడకనంటిన వెం|టుకలు గలవాడై), ఆత్మమౌలి మణికాన్రి 

భజ్లినీం; ఆత్మడాతనయొక ్క., మౌలి-- 9రమునందలి, మణి==రత్న 

ములయొక్క-, కాంతి = వెలుగనెడి, భంగినీం = నదిని, తత్పదారుణ 

సరోజ సంగిసీం=ఎత త్ =ఆమెయొక్కు, పద=-పాదములనెడి, అరుణ 

సరోజ= కెందామర లను, సంగినీండాకూడిన దాసినిగా, చకార=ాచే సెను 

సమాసములు : 

తల్పచుమ్చి చికురః, తల్పం చుమృతీతి = = తల్పచుమ్బీ, తల్పచుమ్బీ 

చికురః యస్య సః=ాతల్పచుమిచికురః. 

ఆత్మ మౌలినుణీకా బి భోజ్లీబీం_ఆత్మనః మౌలిః=ఆత్మమౌలిః, ఆత్మ 

మౌలేః మణిః=-ఆత్మమౌలిమణిః, ఆత్మ మౌలిమణేః కా న్తిః=ఆత్మమౌలి 

మణికా న్తిః, ఆత్మమౌలిమణి కాన్సిరేవ భజ్జిసీ = ఆత్మమౌలిమణికా స్త్ ని 

_భట్లేనీ, తాం = ఆత్మమౌలిమణికా సి నిభజ్జినీం. 

తోత్సదాదణనరో వినట్లీ శీం - తస్యాః ప పదే = తత్పదే, ఆరుణే చ తే 

సరోజే చ =అఆరుణసరో జే, తత్పదే ఏవఅరుణసరో బే = తత్పదారుణసరోజే, 

తత్పదారుణసరోజాభ్యాం సజ్జచ్చత ఇతి = తత్పదారుణసరోజసజ్జీనీ, 

తాం= తత్పదారుణసరో జసక్లీనీమ్, 

భావము : 

ఆ నలు కివ్విధముగా సుకుమారపదములతో విరాజిల్లు తన మాటి 

నామెకు సంతోషము గల్లించుటకై_ కానుక కావించి, సెజ్జపై “పరుండియున్న 

యామెయొక్క- పాదములపై పె దన శిరమును వాల్చి తన ిరోజముల నా పడక 

కంటించినవాడై. తన శిరము నందలి రత్నపుకాంతు అనెడి నదిని ఆ 'దమయంతి 

యొక్క. పాదము లనెడి శెందామరలతో గూడినదానిగా జేసెను. అనగా నామె 

పాదములకు నమస్క-రించెనని యాశయము. నదులలో కెందామరలును, నట్ట 

దామరలు నుండునని కవి సమయము. 

థో, తత్సదాఖిల నథానువిమృనై_ 
నె నై స్స మేత్య సమతా మియాయ ; సః, 

రుద్ర ఫీతివిజిగిస యా రతి 

స్వామినోపదశమూ ర్తితాభృతా. == 18 
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ప. వి. తత్పదాభిలనథానుబిమృనై ౩- స్రైః-సమేత్య-సమతామ్- ఇయాయ = 
సం 

రు దభీతివిజిగిషయా -రతిస్వామినా-ఉపదశ మూ ర
్రితాభృతా. 

అర్ధము: సః==ఆ నలుడు, స్వైఃజాతనవైన, తత్పదాఖిలనభాను. బిమృనై 

తర్ -ఆ దమయంతియొక్క-, పదచాపొదముల యందలి, ఆఖిల = 

సమ స్తములై న, నఖవాగోరులయందలి, 
అనుబిమృనై: == (ప్రతిబింబము 

లతో, సమేత్య=ాకలసి, అనగా పదివేళు గోరులపై పతిఫలించిన పది 

(పతివింబములతో గలియుటచే పదునొకండు సంఖ్య గలవాడుగ నేర్చడి, 

రుదభీతి విజిగీషయా, రుద=ఏకాదశరుదుల నుండి, భీతి= భయమును, 

విజిగిషయా ==జయింప గోరికచే, అనగా శివునుండి రక్షింపగోరికచే, 

ఉపదశమూ ర్రితా, ఉపదళ == పదికి సమీపముననున్న, పదకొండు, 

మూ ర్తితా == మూర్తుంను గలిగయుండుటను, భృతా = ధరించిన, రతి 

స్వామినా==-మన్మథునితో , సమతాం == సాదృళ్యమును, ఇయాయ== 

పొందెను. 

. తతృదాఖిలనఖొశులిమ్యు నై ౭-తస్యాః పదే 
= తత్పదే, అఖిలాశ్చ తే 

నఖాశ్చ=ాఅఖిలనఖాః; తత్పదయోః అఖిలనథాః జత త్పదాఖీలనకాః; 

తత్పదాఖిలనఖమ అనువిమృనాని = తత్పదాభిలనథాను వీవ్చనాని, 

తైః = తత్పదాఖిలనథానుబిమృనై. ర్ 

. డ (దభీతివ జిగీ నయా-రు దే భ్యః భీతిఃచ
ఊర్ముదఖీతిః, విజేతు మిచ్చా=ా 

విజిగీషా, ర్ముదభీతేః విజిగీషా = రుదఖీతివిజిగీషా, తయా = రుద 

భీతి విజిగీషయా. 

రతిస్వామినా-రతేః స్వామీవారతిస్వామీ, తేన=-రతిస్యామినా, 

ఉవదళమూ ర్లితాభృతొ-దశానాం సమీపేయే సన్తి తే=-ఉపదశాః, ఉప 

దశాః మూ రయః యస్య సః=ఉపదశ మూర్తిః, ఉపదళశ మూ ర్రేః ఖభావః= 

' ఉపదశమూ ర్రితా, ఉపదళమూర్తితాం బిభ ర్రీతి = ఉపదళమూ ర్తితా 

భృత్, తేన=ఉపదళ్ల్షమూ ర్తికాభృతా. ౨. 
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ఆ నలుడు దమయంతి పాదములపై బడినపుడు ఆమెయొక్క_ పది కాలి 
గోరులలో (పతిబింబించుట చేత పది రూపముల నొందెను, తన బింబముతో 

నా పదిని గూడుటవలన నతడు పదునొకండు రూపములు గలవా డాయెను. అట్లు 
పదునొకండు దేహములను ధరించినవాడై పదునొకండు రు|దులనుండి 
భయమును తొలగించుకొనగోరి పదునొకండు ) దేహములను ధరించిన మన్మథునితో 

సామ్యమును వహించెను. 

ట్లో, ఆఖ్య తెష కురు కోపలోపనం, 

పశ్య నశ్యతి కృశామధో ర్నిశా, 
ఏవమేవ తు నిశా న్లరె వరం 

రోషశేష మనురోత్స్యసి క్షణమ్. = 134 

ప.వి. ఆఖ్యత - ఏషః కురు. కోపలోపనం- పశ్య-నళ్యతి- కృకా_మధోః-నికా 

ఏవమ్-ఏవఎతు -నిశా న్లరే. వరం-రోషశేషమ్- అనురోత్స్యసి- క్షణమ్. 

_ అర్థము: హే [(పియే == ఓ పీయరాలా! ' కోపలోపనం, కోప = కోపమును, 

లోపనం==తొలగించుటను, కురు== చేయుము, (యతః = ఏలయనగా) 

కృళా==కృ్ళశించిన, పధోః = వసంతముయొక ,, నిశా == రాతి, 

నశ్యతి == తొలగుచున్నది, పశ్య చూడుము, నిశానరే తు=ూమరియొక 

రాతియందో, ఏవమేవ==ఇన్లే, క్షణండాక్షణకాలమే, రోష శేషం = 
మిగిలిన కోపమును, అనురోత్స్యసి == అను సరింపగలవు, వరం == ఆది 
(శేష్టము, (ఆని) వవః= ఈ నలుడు, ఆఖ్యత = చెప్పెను. 

థోవలోవనం _ కోపస్య లోపనం=ాకోపలోపనం, తత్ =కోపలోపనం. 

బిలాస్తలే _ అన్యా నిళాజానిశా నరం, తస్మిన్ నిశా న్తరె. 

_లోవలళేవం _ శేవళ్చాసొ రోషళ్చవరోషశేవః, తంజరోషశేషం, 
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భావము : 

ఓ [పియురాలా! కోపమును వదలుము. వీలయనగా, వసంతకాలపు 

రా|త్రియొక,_ పరిమితి చాల తక్కువ. కాన నడి గడచిపోవుచున్నది చూడుము. 

వసంతకాలపురా| తికంటె భిన్నమైన ర్మ్నాతియందు ఈ కోపము కొంతకాలము 

వహింపుము. ఆదియే (_శష్టము. ఎండకాలమున రాతిపరిమితి తకు[_వ. శీతకాలము 
నందు రా(తిపరిమితి ఎక్కువ. వసంతకాలము ఎండకాలమునకు సంబంధించినది. 

కాన ర్యాతిపరిమితి తక్కువయగుటవలన నాకొలదిపాటికాలమును సెతము 

కోపముతోనే గడపినచో నిక సుఖించుటకు కాల మెక్కడ నున్నది? కాన నిపుడు 
కోపము తగదు, శీతకాలపురా తులు దీర ములుగాన నపుడు కొంతకాలము నీవు 

కోపము వహించినను నష్టములేదు. అనగా ర్యాతి దీర్ట మెనదిగాన కోపము కొలది 
కాలములో తీరినచో తర్వాత కొంతకాలము సుఖించుట కవకాశ ముండును. 

మజియు కోపమంతటిని నొక్కరా తియందే చూపినచో తక్కిన రాత్రులలో 

కోప మెట్టు చేయగలవు? అందువలన నీవు కోపము చేయరాదని యాశయము, 

ల్లో, సాఒథ నాథ మనయ త్కృతార్జ తాం 

పాణిగో పిత నిజాజీ ౦పజ్క_జా, 
ఇం 

త తణామధుతమాన మాననం 

స్మేరమేవ సుదతీ వితన్వతీ. 135 

ప. వి, సా-అథ-నాధమ్-అనయత్ _కృతార్థతాం- పాణిగోపితనిజాద్హ పద్య జా- 

త|త్పణామధుతమానమ్-ఆననం- స్మేరమ్ -ఏవ-సుదశి- వితన్వతీ. 

అర్థము. అథ==|పీయడు నమస్కరించినపిదప, పాణీగోపితనిజాబ్హి 9 పజ్బజా, 

పాణిాహ స్ప్వములతో, గోపిత == మూయబడిన, నిజ== తనవగు, ఆజ్ఞ 

పజ్క-జా =పాద పద్మ ములుగల్లిన, సుదతీ =చక్కనిపలువరుసతో శోభిల్లు, 

సాzాఆ దమయంతి, త|త్పణామధుతమానం, తత్=జఆ నలునియొక్క-; 

(పజణామ=ానమసాారముతో, ధుత= తొలగింపబడిన, మానం=ాకోప 
చిహ్నము గలిగిన, ఆననం=ా ముఖమును, స్మేరం = చిరునవ్వుతో 

గూడినదానినిగా, వితన్వత్యేవ =చేయుచున్నదేయగుచు, నాధం=ానాధు 
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డైన నలుని, కృతార్థతాం = కోరికతీదినవానినిగా, ఆనయక్ == 

పొండించినది. 

కృతాలతాం_ కృతః ఆర్హః యస్య సః=కృతార్గః, కృతార్తస్య భావః: 
@ వ .® థి ® 

కృతార్థ తా, తాం కృతార్గ తామ్. 

వాణీగో వీతనివాల్డీ నజ్బ బొ - ఆజ్జీ9 పజ్బ_జే ఇవ=అస్ట్ర ౦పజ్క-జే, 

నిజే చ తే అబ్బిఏపజ్కజే చ =నిజాజ్జి 9ఏపజ్కజే, పాణినా గోపితేడపాణి 
గోపితే, పాణిగోపితే నిజాజ్జి ౨పజ్క-జే యస్యా స్సా=పాణిగోపితనిజా బ్బ") 

పజ్క_జా. 

త (తృ శామదుతమానం-తస్య పణామః =త|త్పణామః, తత్పణామేన 

ధుతః మాన; యస్య తతి==త[తృణామధు తమానం, 

నుదొతీ_ కోభనాః దనాః యస్యా సా=-సుదతీ, 

భావము : 

[పియుడు తనకు నమస్కారము గావించిన పీదప నా దమయంతి మరల 

నా నలుడు తన పాదములను స్పృశించునేమో యనెడి భయముచే తన పాదము 

లను తన చేతులతో గప్పిపుచ్చుచు, తొలుత నా నలుడు తన పాదములపై 

బడుటవలన తొలగిపోయిన [కోధ చిహ్నములు గల తన మోమునందు బికు 

నగవు నేర్పరచుచున్నదై, తన (పియుని సంభోగసుఖముతో సవలుని 
గావించెను. 11851 

లో, తౌ మిథోరతిరసాయనా త్పునః 

సమ్బుభుక్షమనసౌ బభూవతుః, 

చకమే నతు తయో ర్మనోరథం 

దుర్దనీ రజని రల్సజీవితా. 188 

శం) 
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ప. వి. తౌ-మిథోరతిరసాయనాత్.పునః - సమ్ఫుభుతుమనసొ _ బభూవతుః - 
చక్షమే-న- తు-త యోః- మనోరథం-దుర్ణనీ-రజనిః-అల్పజీవితా. 

అర్థము: తౌ=ఆ దమయంతీనలులు, మిథః = ఓండొరులయందలి, రతి = 

అనురాగ మనెడి, రసాయనాత్ =ముదుసలితనము వలన గల్లెడి ముడు 
తలు మున్నగు వానిని జోగొట్టునట్టి యొషధవిశేషము వలన, అనగా 
మొదటి సంభోగమువలని బడలికను దొలగించునట్టి యౌవధ విశేష 
మును సేవించుటవలన నని యర్థము. పునః == మరల, సమ్బుభుకు 
మనస; సమ్బుభుము=-సంభోగమును కోరెడి, మనసౌ= మనస్సుగల 
వారుగా, ఐభూవతుః==అయిరి, తు=కాని, దుర్ణనీ == పరసుఖమును 
ద్యేషించుటచే, దుష్టజన్మ ము గల్గిన, అల్పజీవితా==వసంతకాలమునకు 

సంబంధించుట వలన కొలదిపాటి జీవితము అనగా పరిమితిగల్లిన, 

రజనిః=రా తియు (ఒకానొక త్రీ), తయోః ఆ దమ్పతులయొక్క, 
మనోరథం=కోరికను, న చక్షమే==ఓర్వలేదు. 

మిజోరతితనాయనాట్ _ మిథః రతిః = మిధథోరతిః, మిధోరతి రేవ 
రసాయనం=మిథోరతిరసాయనం, తస్మా త్=-మిథోరతిరసాయనాత్, 
నమ్మ్బుటుశ్రమనసా_సమ్మోక్రు మిచ్చత ఇతి=ాసమ్బుభుక్షుణీ, సమ్బు 
భుక్నేణీ మనసీ యయో స్తా==సమ్ఫుభుతుమనసొ. 
దుర్జొని ఎ దుష్టా జనిః యస్యా స్సావాదుర్ద నీ. 

ఆల్బ వీబితా = అల్పం జీవితం యస్యా స్పా: అల్పజీవితా. 

భావము : 

వారొండొరుల య నురాగ-మనెడి ముదిమినిందొలగించు నౌషధముచే మరల 
సంభోగింపగోరిరి. కాని యొరుల సుఖమును సహింపజాలని దుష్టజన్మము, ఆల్ప 
జీవితము గలిగిన రాతి దానిని సపాంపలేదు. ' ఆది వసంతము గాన వసంత 
కాలపు ర్యాతికి జీవితము ఆనగా పరిమితి తక్కువ కాన వీరి సంభోగ్యపవృ తికి 
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మునుపే ర్మాతి గడచిపోయినదని యర్థము. లోకమున దుర్దనుడు పరుల 

(శేయమును సహపింపనివాడుగను, ఆల్ప్బాయుష్కుడుగను నుండును... అరే 

వసంతకాలపు రాతియు నాచరించినదని యాశయము. 1 [861 

ల్లో. స్వప్తు మాత్తశయనీయయో త్రయో 
వై ఎవర మాఖ్యత వచః [ప్రియాం (ప్రియః, 

ఉత్సవె రధరదానపానజి 
ర్తి టి , 

స్సా_న్రరాయపద మ_నరా౭. నరా. 187 

స.వి. స్వపుం-ఆ త్తశయనీయయోః-త యోః- మ్యైరం-ఆఖ్యత వచః - (వియాం- 

[బీయః_ఉత్సవై ౩- ఆధరదానపానజై ౩-సా న్రరాయపదం-ఆ న్తరా-ఆ న్లరా, 

అర్థము : స్యపుం=ని|దించుటకు, ఆ తశథయసనీయయోః; ఆ తవాపొందవిడిన, 

శయనీయయోః == పడకలు గలిగిన, తయో:=ఆ (పియుల మధ్య, 

(పియః=|(పియుడగు నలుడు, [పియాంవాసియురాలగు దమయంతిని, 

అధరదానపానజై 8; అధరదాన == ఒండొరుల పెదవుల _నొండొరులు 

ముద్దిడుకొనుట కై యిచ్చుటవలనను, పానజైః 22 అట్లు ముద్దిడకొనుట 

వలన కలిగినట్టి, ఊత్సవై౩=-సంతోమములతో, అన్తరాన్తరా =మధ్య 

మధ్య అనగా ఆధరదానపానములకుమధ్య, సానరాయపదం; సాన్తరాయ 

=దానపానము లనెడి విఘ్నములతో కూడి మధ్య మధ్య తెగి పోయినవిగా 

(పయోగింపబడిన, పదం=ాసుబ న్తతిజ న్గరూపములగు పదములుగలిగిన, 

వచః =తన | కేమను తెలియజేయనట్టి వాక్యమును, స్వైరం:== స్వేచ్చగా, 

ఆఖ్యత = చెప్పెను. 

సమాసములు : 

అ లోకయనీయయోః. శయితుం యోగ్యం శయనీయం, ఆత్రం 

శయనీయం యాభ్యాం తౌ=ా ఆ తశొయసీయోౌ, అయోః==ఆ త్తశయి 

సీయయోః. 
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అధొల్దానపూన జై *_దానం చ పానం చ = దానపానే, ఆధరస్య 

దానపానే==ఆధరదానపానే, అధరదానపానాభ్యాం జాయన్త ఇలీడూ 

ఆధరదానపానజాః, తెః = అధరదానపానజై =. 

సా గ్రరాయవధం -అనరాయేణ సహ వర్తన్త ఇతి == సాన్తరాయాణి, 

సా న్లరాయాణి పదాని యస్మిన్ తత్ ==సానరాయపదం, 

భావము ; 

ఆ |పియ లిరువురు పడకలపై బరుండిరి. కాని యా సమయమున 
వారొండొరుల పెదవుల నొండొరులు చుంబనళుల కై యిచ్చుటచేతను చుంబన 

ములను జేయుటచేతను మధ్య మధ్య విఘ్నము లేర్పడుటవలన పరస్పర సంభా 

నణములు మధ్య మధ్య దెగిపోవుట వలన తమ తమ (ప్రేమల నావిష్కరించు 
సల్లాపములను నసంబద్భముగా 'స్వేచ్చతో. జేయుచుండిరి. ఆనగా పె విఘ్నముల 

వలన వారి సంభాషణములు [కమబద్ధముగా నుండలేదని యాశయము. ॥187॥ 

శో దేవదూత్య ముపగత్య నిర్ణయం 
ళం © 

ధర్మ భీతికృత తాదృశాగసః, 

అస్తు నేయ మపరాధమార్షనా 

జీవితావధి నలస్య వశ్యతా. 138 

ప.ని. దేవదూత్యం-ఉపగ త్య-నిర్ణయం -ధ ర్మభీతిక్సృతతాదృకాగసః ఉల అసు. 

సా_ఇయమ్-అపరాధమార్గ నా_జీ వితావధి-నలస్య- వశ్యతా. 

అర్భము: Ep (పియే!=ఓ [పియులారా !, దేవ దూత్యం = దేవతలకు దూత 

కృత్యమును, ఉపగత్య౫ పొండి, అనగా దేవతలకు దూతగా నుండుట 

కంగీకరించి, నిర్ణయం=దయలేక, ధర్మ భీతికృతతాదృశాగ సః ,ధర్మ భీతి = 
(పతిజ్ఞ చేయబడిన విషయమును భంగపరచుటచేనై న ధర్మలోపము 

వలని భయముచే, కృత చేయబడిన, తాదృశ == అట్టి, ఆనగా ఇందా 

దులను వరించుటకొఅతై పఠికూలమగు నాచరణ మనెడి, ఆగసః= 

అపరాధము గల్లిన, నలస్య=నలుడై న నాకు సంబంధించిన, జీవితావధి = 
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(బతికీనంత కాలము, సౌజాఆ, ఇయం ఈ, వశ్యతా =నీకు వశమై 

సీ యాజ్ఞ ననుసరించుట, ఆపరాధమార్భనా=ానా యా యపళాధమునకు 

పరిహారముగా, అస్తు== ఉండు నుగాత , 

సమాసములు : 

దోవ దూత్యోం.దూతస్య కఠర్మవదూత్యం, దేవానాం దూత్యం=దేవ 

దూత్యం, తత్ =-దేవదూత్యం, నిర్ణయం -నిర్గతా దయా యస్మిన్ కర్మణి 

తద్యథా భవతి తథా=నిర్గయం. 

ధర్య) బీతిక్ళ తతాద్భ కాగనః - ధర్మాత్ భీతి == ధర్మలీతిః, ధర్మ భీత్యా, 

కృతం==ధర్మ భీతికృతం, తాదృశం చ తత్ ఆగళ్స = తాదృకాగ ః, 

ధర్మ భీతికృతం తాదృళాగః యేన సః = ధర్మభీతి కృతళాదృళశాగాః, 

తస్య==ధర్మ భీతికృత తాదృశాగ సః, 

అవరాభోమార్ల్ నా-అపరాధస్య మార్జ నా==ఆపరాధమార్డనా, 

బీబితావధి_జీవితం అవధిః యస్మిన్ కర్మణి యద్యథా భవతి తథా = 

జీ వితావధి, 

వళ్యా తా=ాకశే వరత ఇతీ==సళ్యః, వశ్యస్య భావః =వశ్యతా. 

భావము : 

పూర్వ శ్లోకమున నలుడు దమయంతిని గూర్చి చెప్పిన మాటలను కవి వివ 

రించుచున్నాడు. “ఓ |పీయురాలా! దేవతలకు దూతక్ళత్యను నంగీకరించి, 

కఠినముగా ధర్మమునకు వెజచి, యిం దాదులకు దమయంతీవరణ విషయమున 

దా గావించిన (పతిజ్ఞను పాలించుకొనుటకై దమయంతి విషయమున దా వహించిన 

పతికూలవై ఖరి యనెడి యపరాధమునకు పరిహారము [బతికినంతకాలము ఆమెకు 

వశమునందుండి యామె యాజ్ఞను పరిపాలించుటయే యగుగాక యని నలుడు 

నిర్ణయించుకొనెను, 1180611 

షి స క్షణ స్పుముఖి! య త్వదీక్షణం 

తచ్చ రాజ్య మురు యేన రజ్యసి, 

తన్నలస్య సుధయా ఒభి షేచనం 

య _స్థ్వదజ్నపరిర మృవిభమః. 189 



ఆలో ప.వి. స౭_క్షణః-సుముఖి-యత్- త్వదీక్షణం- _రక్-చ-రాజ్యమ్- ఉరు-యేన 
. రజ్యసి తత్_ -నలస్య-సుధయా అభి షే చనం- యః -త్వథజ్ఞపరిరమృవి భమః 

అర్థము: హే సుముఖి! =ఓ నువదనా! యత్ ==ఏ, త్వదిక్షణం = నీయొక్క దర్శ 

నము, అనగా నిన్ను దర్శించుట, నలస్య = నలుడైన నాకు, సః = 

అది, క్షణః = ఆనందము యేన = ఏపనిచేతకాని, ఏ వస్తువు 

చేతకాని, రజ్యసి = అనురక్రురాల వయ్యెదవో, తచ్చ == = ఆది 

యును, ఉరు=-గొప్పదె న, రాజ్యం = రాజ్యము అనగా రాజత్యము, 

సీ (పసన్నవదనము జూచుటవలనీ సుఖము రాజ్యసుఖము కంటెను నదిక 

మైనది, యః=వీ, త్యదజ్జపరిరన్ఫవి[భమః, త్వత్ నీయొక్క, ఆజ్జ 

=ైళరీరము యొక్క, _పరిరమృ =కౌగిలింపనెడి, వి|భమః == లీల, 
తరొ్=-అదియే, సుధయా==-అమృత ముతో, అభి షేచనం==అభి షేశము, 

నుముఖి_ శోభనం ముఖం. యస్యా సా = = సుముఖీ, తస నమ్మి 

== సుముఖ. 

తందీశ్షవం- తవ ఈక్షణం=త్యదీ క్షణం, 

తృాదట్షవరి రోము బి (భోమః తవ ఆజ్ఞం =త్వదజ్లం, త్వదజ్ఞస్య పరిఠమృః 

 మాత్వదజ్గపరిరమృః, త్వదజ్ఞపరిరమృ ఏవ విభమః== త్వదజ్జపరిరమృ 

_విభమః. 

భావము : 

mn సుముఖీ! నిన్ను దర్శించుట నలుడనయిన నాకు నానందము, నీకు 

సంతోషమును గూర్చెడి పని నాకు గొప్ప రాజ్యము. సీ వక్షఃస్థలము మున్నగు 

వానిని కౌగిలించుకొనుట నాక అమృతముతోటి యభిషేకము. 'అనగా నమృతము 
తోటి యభిషేక మెట్టు శరీరమున కాప్యాయన మొసంగునో అట్టు నీ కౌగిలింపు 
ఆప్యాయనమును గల్లించునని యర్థము. మణియు సడలిపోయిన శరీరమునకు 
ఆమృతాభి షేచన ము తేజ మొసంగును, నీసంబంధములేని దేదియు నాకు ధుచింప 

ధని యాథయము, 
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శో. శర్మ కిం హృది హరేః (ప్రియార్పణం 
కిం శివార్థఘటనం శివస్య వా, 

కామయే తవ మయేహ తన్వి తం 

నన్వహం సరి దుదన్వదన్వయమ్. 140 

ప.వి. శర్మ -కిం-హృది-హరేః-[పియార్చణం- కిం -శివార్ధఘటనం-శివస్య-వా ఎ 

కామయే -తవ=మయా- ఇహ-ళన్వి-తం-నను=- అవాం = సరిత్ _ ఉదన్వ 

దన్యయమ్. 

అర్థము : హరేః= విమ్షవుయొక., వాది==వక్ష 8 స్థలమునందు, [పియార్పణం; 

[పియా = పియురాలగు లక్ష్మీని, అర్బణం=ానెలకొల్పుట, కిం శర్మ == 

సుఖమా యేమి? సుఖకరము గాదు. ఏల యనగా నన్ని విధములలో నేకీ 

భావము కుదురదుగదా, వా=ాలేదా, శివస్య = శివునకు, శివార్థ ఘటనం, 

శివా=పార్యతియొక ,, అర్థ=ాసగపాలుతో, ఘటనం==కూర్చుట, అనగా 

నర్ధ నారీశ్వరత్వము నేర్పరచుట, కిం శర్మవాసుఖమా యేమి? అదియు 

సుఖకరము గాదు. మరి నీవు కోరెడి సుఖ మేది యనినచో చెప్పుచున్నాడు. 
నను తన్వి==ఓ కృళాజీ, ఇహ==ఈ లోకమునందు, అహం=నలుడై న 
నేను, మయా సవాడానాతోడ, తవ=ానీకు, తం = ఆ|పసిద్ధమైన 

యనగా అన్ని విధములుగా గోరదగిన, సరిదుదన్య్వయం, సరిత్ నది 

యొక్క_, ఉదన్వత్ వాసము [దము యొక్క; అన్వయం మేళ నము, 

అనగా ఏకరూపమైన కలయికను, కామయే=కోరుదును. లశ్ష్మీనారాయ 

ణుల యొక్కయు, పార్వతీ పరమేశ్వరుల యొక్కయు కలయికలలో 

భేదము కానవచ్చును. కాని నదీ సము[దముల కలయికయం దది కాన 
రాదని యర్థము, 

లివార్డభుటినం- అర్ధస్య ఘటనం =-అర్థఘటనం, శివయా అర్ధ్థఘటనం 
=ైశివార్థఘటనం, 
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నరిదుదన్తూదన్వాయం _ సరిచ్చ ఉదన్వాంశ్చ ==నరిదుదన్వనౌ, సరి 
దుదన్యతోః అన్యయః=సరిదుదన్మదన్యయః,త ం= సరి దుదన్యదన్యయం. 

భావము : 

విష్ణువు వక్షః స్థలమున లక్ష్మిని నెలకొల్పుటకాని, శివుని యర్థ దేహమున 

బార్యతిని సంధిల్హజేయుటగాని సుఖకరములుకావు. ఏల యనగా? ఇచ్చట స్రీ 

పుళుషుల కలయికలలో భేదము స్పష్టముగా గానవచ్చుచుండును. ఆందువఅన 

మన ఇరువురి కలయిక యీ విధముగా నుండుట సమ్మతమైనది కాదు. మరే 

మనగా, మన యిరువురి కలయిక నదీ సము[దముల కలయికవలె నేకీభావమును 

టబొందియుండవలయును. నది సముదమున కలసినచో రెండును జలములే 

యగుటవలన వానిని భేదింప సాధ్యము కాదు. ఆ విధముగనే మన యిరువురి 
సంబంధ ముండవలయును. ॥140॥ 

క్లో దీయతాం మయి దృఢం మహమేతిదీ 

ర్వకు మేవ మవకాళ ఏవ కః, 
యద్విధూయ తృణత ది వస్పతిం 

కితవత్యసి దయాపణేన మాము. 141 

ప, ఏ, దీయతాం-మలు = దృఢం-మమ. ఇతి-ధీః-వక్తుమ్ = ఏవం.ఆవకౌళ $= 

ఏవ. కః . యక్ = వీరూయ. తృణవత్ - దివస్సతిం- కీతవతీ- అసి 

దయాపణేన.మామ్. 

అర్థము :- హే (పియే-ఓ (పియురాలా |! మయికానా విషయమునందు, ఆనగా 

నన్నుగూర్చి, మమేతి ధీః== మమత్వబుద్ధి, దృఢం=గట్టేగా, దీయతాం = 
అర్పింపబడవలయును, ఏవం=కిట్టు, వక్తుం = చెప్పుటకు, అవకాశ 

ఏవ== ఆవసరమే, కః==ఎక్కడిది? లేదని యర్థము. ఏల యనగా. 

లభ్యము కాని విషయమునే జనము కోరును. కాన లభ్యమైన విషయ 

'మును£ గోరుటలో నౌచిత్యము లేదని యర్థము. యత్=ాఏల యనగా, 

డివస్సతిం == ఇం|దుని గూడ, తృణవత్ == గడ్జిపోచవలె, విధూయః 



నిరసించి, దయాపణేన=-దయా=ా దయయనెడి, ..పభేనజశుల్కముచే 

( చే +, .మాండానను TEE క్రితవతీ =కొన
ి నదానవుగా, (ఆసి=ా ఆ గు 

చున్నావు. కానకొనబడిన సేవకుడనగు నాయెడ _పభువై న నీకు మమత్వ 

బుద్ధి గలుగు విషయమున బార్థింప నవకాశము లేదని యర్థము. 

తృణ త _తృణమివ== తృణవత్. 

పరు య వన్చతిం = దివః పతిః=దివన్పతిః, తం==దివస్పతిమ్. 

దయావశోన-_ దయైవ పణః=దయాపణః, తేన==ాదయాపణేన. 

"ఓ ప్రియురాలా ! నా విషయమున నీకు మమకారము గట్టిగా నేర్పడ 
వలయునని చెప్పనవసరము లేదు. ఏలయనగా నడి యేర్పడియే యున్నది. 

లోకమున సిద్ధమైన విషయమును గూర్చి (ప్రార్థన యవసరములేదు. ఏల యనగా- 

నీవు ఇం(దుని గూడ తృణీకరించి దయయనెడి వెలతో నన్ను గొంటివి. కాన నేను 

"నీకు (గీతదాసుడను. అట్టి నా విషయమునందు పభువై న నీకు మమకార 

'మేర్పడుటకు నా ప్రార్ధనయెక్క యవసర మేమి యున్నది? ఏ విధముగను 

లేదని యర్థము. . 

రో, శృణ్వతా నిభృతమాలిభి రవ 
౧ . 

ద్వాగ్విలాస మసకృ న్మయా కిల 

న 

వ వి శ గజ తా నిత్యతేతదు ఆలిభీః. భవద్వార్విలసం: ఆసకృత్- మయా-కిల- 

మాఘళల 1౮ మనవి సర్ద్య జానకీ గాని జీ-భయదలా-అసి- వీక్నితా. 
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అసక్ళత్=-పలుమాటులు, నిభృత ం==గూఢ ముగా, అనగా ఆంతర్భావ 

విద్యతో నాకసము నందుండి శరీరమును మజుగు పరుచుకొని, 

భృణ్యతా= వినుచున్న, మయాడా నలాడనై న నాచే, మోఘరాఘవ 

విసర్జ్యజానకీ. [కావిణీ, మోఘ=ావ్యర్థ ముగా,రాఘవడాశ్రీరామచం|దు నిచే 

విసర్జక వా విడువవలసిన, జానకీవా సీతను, (శావిణీ కీల = చెవులవలన 

వినుచున్న (కావుననే) భయచలా == భయముచే ననగా తనకు గూడ 
సీతయొక్క గతి పట్టునేమో యను భయముచే, చలావ=కంపించుచున్న 

నీవు, వీక్షితాసి=చూడబడితిని కావున నీకు నా విషయమున మమ 

కారము లేదని చెప్పుట కవకాశము లేదని యర్థము. 

భవద్వాంగ్భాలానం._వాచాం విలాసః == వాగ్విలాసః, భవత్యాః వాగ్వి 

లాసః = భవద్యాగ్విలాసః, తం==భవద్యాగ్యలాసం. 

మోతురామవో వినర్జ్యం జానోకీ(కాబిజీ - రఘాణాం గో తాపత్యం 
పుమాన్ ==రాఘవః, విసన్షుం శకార = విసర్ణ్యా, మోఘం రాఘవేణ 

విసర్ణా్య= మోఘరాఘవవి సర్జ్యా, జనక స్య అపత్యం స్రీవాజానకీ, మాఘ 

రాఘవవిసర్జా? చ సా జానకీ చ=-మోఘ రాఘవ విసర్హ్య జానకి, మోఘ 

రాఘవ విసర్జ్యజానకీం శృణోతీతి = మోఘరాఘవవిసర్ణ జానకీ | శావిణీ. 

భయచలా.భయేన చలా=భయచలా. 

భావము : 

ఓ [పియురాలా! నీవు చెలిక తెలతో, గలసి కథలను చెప్పుకొనుచుండు 

టను నేను ఇం|దాదు లిచ్చిన వర| పభావముచే కనబడక యంతరాళము నందుండి 
వినుచుంటిని. ఆటు కథా (శ్రవణ కాలమునందు రాబోవు (లేతా యుగమునందు 

నగ్ని పరీక్షచే బరిశుద్ధురాలుగా నిర్ణయ ంపబడిన సీతాదేవిని శ్రీరామచం| దుడు 

వ్యర్థ ముగా నసత్యములగు లోకాపవాదములతో వదలి పెట్టటోవుచున్నాడని 

(తికాలజ్ఞులగు మునులు చెప్పిన కథలను జెలిక తెలు జెప్పుచుండగా నీవు విని 

నీకును నట్టి పరిస్థితి యేర్సడునేమో యని భయకంపితురాలవుగా నాకు కనపడి 
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తివి, కాన నీకు నా యెడ మమకారము లేదని చెప్పుట కవకాశము లేదని 

యాశయము, 1142 

1యుగ్మమ్॥ 

శో, ఛుపష్తపత్ర వినిమీలితకుఫాత్ 

న్న 

కచ్చపస్య ధృతచాపలాత్ పలాత్, 

తత్సఫీషు సరటా చ్చిరోధుతః 

స్వం భియోబఒభిదధతీషు వై భవమ్. 148 

తం మదీయవిరహో న్మయా నిజాం 

భీతి భీ రితవతీ రహః (శుతా, 

నోజి తా౬సి భవతీం తదిత్యయం 
Op 

వ్యాహర ద్వర మసత్యకాతర 8. 144 

ప.వి. ఛుప్తపష్యత వినిమీలితక్షుపాత్ = కచ్చపస్య-ధృతచాపలాత్ _ పలాత్ - 
త్యత్సఖీష. సరటాత్- శిరో ధుతః-స్వం-భియః -అభిదధతీషు- వై భవమ్. 

త్యం-మదీయవిరహాత్_ మయా-నిజాం-భఖీతిఖీః:. ఇతవతీ-రహః -[ శుతా- 
న-ఉజ్షితా- అస్మి -భవతీం_ తత్ = ఇతి -అయం-వ్యాహరత్ -వరమ్- అసత్య 

కొతర;, 

ఆర్థము: భు ప్ర పత వినిమీలితక్షుసాత్, ఛు ప్రా తాక బడినట్టి, ప్మత==ఆకుల 

యందు, లేదా ఛుప్తపత== తాకబడిన యాకులుగనే, వినిమీలిత == 

ముడుచుకొనఐడిన, క్షుపాత్ = పొట్టి కొమ్మలు గలిగిన యొకనొక 

మద వృక్ష విశేషమువలనను ననగా “లజ్జాలూ వనగా సిగ్గుపడునది 

యని చెప్పబడు వృక్షము వలనను, తథా = అదే, ధృత చాపలాత్, 

ధృత==వహింపబడిన, చాపలాత్ ==చపలకర్మ గలిగిన, యనగా లోప 

లికి పోవుట, వెలుపలికి వచ్చుట యను కార్యము గలిగిన, కచ్చపస్య = 

తాబేటియొక్క_, పలాత్ = మాంసఖండమువలన, ననగా తొండము 

వంటి యవయవము వలనను, తథా అర్రే, శిరోధుతః22 తలను విద 

లించుచున్నట్టి, సరటాత్ = కోడివలనను, స్వండాతమదై న, భియః= 
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. పుత వినిమీలిత శ్చాసొ క్షుషళ్చ == ఛు ప్తపత వినిమీలిత మప 

శ్రీహర్ష నైవధము 

భీతి యొక్క, వై భవం=ా ఆధిక్యమును, రహః=ారహస్యమున, అభిదధ 
తీష సతీవషృ= చెప్పుచుండగా, 

మడీయవిరహాత్ = నాదగు వియోగమువలన, నిజాం = తన 
దెన, ఫీతిం = భయమును, ఈరితవతీ = చెప్పిన, త్యం = నీవు, 
మయా=నాచేత, |కుతా= వినబడితివి, తల్ = అట్టు నీ భయస్మర 
ణము వలన, భవతీం నిన్ను, న ఉట్టి తాస్మి == విడువబోను, అసత్య 
కొతరః=-ఆసత్యముచే భయము చెందిన, అయం==ఈ నలుడు, ఇతి= 
ఇట్లు, వరం == వదిలి పెట్టటోనను వరమును, వ్యాహరళత్ = చెప్పెను, 
అనగా దమయంతికి వర మొసంగెను. 

భుష్తవ[త బిశితీలితతపొత్-ఛుపాని ప్యతాణి యస్య సః = ఛు 
ప్మతః, భుప్తష్మత ఏవ వినిమీలితః = ఛు ప్రపతవినిమీలితః, ఛు 

అబల Lex les 
oe] 

తస్మాత్==ఛు ప్రపష్యత వినిమీలిత క్షుపాత్, 
ధృత చావలా క్ _-చపలస్య కర్మ = చాపలం, ధృతం చాపలం యేన సః 
== ధృతచాపలః, తస్మాత్ ధృత చాపలాత్. 
తంత ఖీను.తవ సఖ్యః=త్యతఖ్యః, తాసు=త్వత్సఖీషు. 

_ లీరోదడుళలఃశిరః ధునోతీతి = 9రోధుత్, తస్మాత్ =శిరోధుత:. 
_మదీయవిరవోత్ _ మమ అయం == మడీయః, మదీయ శ్చాసౌ విర హళ్చకామదీయ విరహః, తస్మాత్ = మదీయవిరవోత్. 
అనత్య కాలః. అసత్యాత్ కొతరః =అసత్యకాతరః. 

భావము : 

ఒకానొక సమయమందు చెలికత్తెలతో కలిసి దమయంతి సల్హాపము 
చేయుచుండగా నెవరు దేనివలన భయవడెదరని (పళ్న యుదయింపగా, నొక 
చెలికత్తె తాను మానవస్పర్శచేతనే ముడుచుకొనిపోవు నట్టి చిన్న చెట్టువలన 
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భయపడెదనని చెప్పినది. మరియొకతె లోపలికి వెలుపలికి పోవుచు వచ్చుచు 
నుండెడి తాబేటి తొండమును చూచి భయపడెదనని చెప్పినది. ఇంకొకతె మాటి 
మాటికి దలను విడిలించుచు వికృత రూపమును (పదర్శించెడి కోడివలన భయ 

పడెదనని చెప్పెను, 

అపుడు దమయంతి తాను నలుని విరహము వలన భయపడెద 

నని చెప్పెను. ఆ మాటను నలుడు వినినవాడ్రై 'నిన్ను నేను వదలి' పెట్టనని 
ఆసత్యలభీతుడె దమయంతికి వర మొసంగమ. అసత్య లీతుడనగా ఆసతీ = 

అపత్మివతలవలన, _అభీతుడుభయము జెందని వాడు అని యర్థము. అనగా 

నలుడ్తు ఆపతి! వతలవలన భయపడడు. పతి వతలవలననే భయపడు నని 

యర్థ ము. ఆనగా నసత్యమువలన భయపడువాడనియు, నసతులవలన భయము 

జెందినవా డనియు నర్థము. (14-11)వ శ్లోకమున నిం దాదులొసంగిన వర 

(పభావమువలన, నంతర్ధానవిద్యచే నద్భృుశ్యుడై యుండి “నేను నిన్ను వదలని ని 

నలుడు వరమొసంగెనని యర్థము. ఇట్లు వర మొసంగియు తర్వాత నామెను 

వదిలిపెట్టి |పతిజ్ఞను నలుడు పాలింపలేక పోయెను కాని యది దైవాధీన 
మెనందువలన దప్పక జరుగ వలసినదై యుండి జరిగిన దేకాని దానివలన నలు 

నకు ననత్యదోషము వాబిల్లదని భావింపవలయును. [॥144॥ 

శో సజమయ్య ఏర హే౬ఒస్మి జీవికా 
లా ళల 

యెవ వామధ రతాయ తతణమ్, 
య యె 

హన దత్త ఇతి రుష్టయా ఒఒవయో 

ర్నిదయాజఒద్య కిము నోపసద్యతే. 145 

ప.వి,. సజ్జ్వమయ్య-విర హే-అస్మి -జీవికా-యా. ఏవ _ వామ్ - అథ - రతాయ- 

తత్షణం-హ న్త-దత్స - ఇతి-రుష్టయా-ఆవయోః -ని దయా-అద్య-కిమ్-ఉ - 

న-ఉపసద్యతే. 

అర్థ ము: యెవ=ా ఏ, ఆహం=నేనై న నిద, విరహే=ావివాహమునకు పూర్వ 

మేర్చడిన వియోగదశయందు, దాంచామిమ్ముల నిద్దరిని, సజ్జమయ్య = 
కలిపి, యనగా సజ్జమసుఖము ననుభవింపజేసి, జీవికా =మీకిరువురికిని 

జీవనమును ఆనగా (బతుకు నొసంగిన దాన నగుచున్నాను. అథవా 
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పిదప, ననగా వివాహమైన పిదప, తత్షణం, తత్ వఆ నిదయగు నాకు, 

క్షణం=ారాతిరూపమైన కాలమును, రతాయజసురతమునక్రై, దళ్ళ= 

మీరిరువురు నొసంగితిరి. ఆ సమయమున మీరు నన్ను వదలి సురత 
మును గావించితిరి. హన = కష్టము, ఇతి = ఈ కొరణమువలన, 

కిమువ=ఏమో యనునట్టు, రుష్టయా=-రోవము (జెందిన, ని|దయా= 
నిదచే, ఆద్య=ాఈ ర్మాతియందు, ఆవయోః==మన యిరువురికిని, 

నోపసద్యలే== సమీపమున రాకపోవుట (ఏర్పడుచున్నది). ని దపోవుటకు 
(పయత్నించినను నిద రానందువలన నలుడు పై విధముగా జెప్పెను. 

సమాసములు : 

తలగిం ౬ తస్యాః తణంవతతణః, తండూతతణం. 
శీ En మ 

భావము : 

దమయంతీనలులు తెంపులేక రేయింబవలు సురతకే? జరుపుచు నిద 

ఫోకయుండిరి. వారు (పయత్నించినను వారికి నిదుర రాలేదు. అడి యిచ్చట 

కవిచే చమత్కారముతో వర్ణింపబడినది. దమయంతీ నలులై న మీరిరువురికిని 

వివాహము జరుగుటకు పూర్వము వియోగదశయందు నిదయగు నేను మిమ్ముల 

నిద్దరిని గలిపి సంగమసుఖమును కల్పించి మీ జీవనమునకు గారణముగా 

నుంటిని. వివాహమైన పిదప నాయొక్క సమయమగు ర్యాతికాలము నంతటిని 

సురత కేశి కొసంగి నన్ను వదిలిపెట్టితిరి. ఇది కష్టమైన విషయము. ఇట్లు తన్ను 
పరిత్యజించుటవలన రోషము జెందినదో యనునట్టు నిద మన ఇరువురి యొద్దకును 

రాకయున్నది యని నలుడు చెప్పెను. ఎంత [పయత్నించినను వారిరువురికీని 

నిద రాలేదని యర్గము. నలుడును దమయంతియును రాతి నంతటిని సురత 

ముతో గడిపిరసి యాశయము. ॥14ర్॥ 

శో ఈద్భశం నిగదతి (ప్రియే దృళొ 

సమ్మడాత్ కియదియం న్యమీలయత్, 

(పాత రాలపతి కోకిలే కలం 

జాగరాదివ నిశః కుముద్వతీ. 146 
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ప.వి. ఈదృశం-నిగదతి-| పియే -దృశౌ-సమ్మదాత్ -కియత్ - ఇయం - న్యమీల 

యత్ -[ పాతః- ఆలపతి -కోకీలే-కలం -జాగరాత్- ఇవ=నిశళః ల కుముద్యతీ, 

అర్థము: (పియే = (పియుడగు నలుడు, సమ్మదాత్ = సంతోషము వలన, 

ఈద్భృశం౦ం=-ఈ విధముగా, నిగదతి సతి = చెప్పుచుండగనే, పాతఃా 

తెల్లవారగ నే, కోకిలే=-కోయిల, కలం==మధురముగ ను నస్పుటముగను, 

ఆలపతి సతిడాఆలపింపగా, ననగా కూయగా, నిశః==రా[తియొక ,, 

జాగరాత్ =మెలకువ వలన, కలువపూవు పక్షమున రాతియందు 

వికసించుటవలన, పతా నరమున సురత వ్యాపార మున నిదురపోనందు 

వలన, కుముద్వతీవ =కలువతీగవలె, ఇయం=ఈ దమయంతి, కీయత్ 
=కొంచెము, ద్భశౌ ==న్మేతములను, న్యమీలయత్ == మూ సెను. 

భావము : 

పియుడగు నలు డీవిధముగా దమయంతి ననుభవించుటచే నేర్పడిన 

యానందముతో నిట్లు నిదుర రాలేదని చెప్పగనే, వేకువనే కోకిల మధురముగా 

కూయగనే ర్యాతి జాగరణమువలన ననగా రాతి వికసించుటవలన, పక్షాంతర 

మున సురత వ్యాపారముచే రాతి నిదుర లేకపోవుటవలన, కలువ తీగవలె 

సీ దమయంతి కొంచెము కన్నులను మూసినడి. ఇందువలన నలుని కంఠ స్వరము 

కోకిలధ్వనివలె మధురముగను దమయంతి కన్నుళఖు కలువపూవ్పలవలఠె నున్నట్టును 

సూచితము. రాతియంతయు కలువపూవు వికసించి [పాంతఃకాలమున ముడుచు 

కొనును. అపే దమయంతి సంభోగ కేశివలన రాత్రియంతయు మేల్కొని ప్రాతః 

కాలమున కన్నులను మూసి నిదురించినది కాన నామె కలువతీగతో బోల్బ 

జడినది. 11411 

శ్లో. మి(శ్రితోరు మిలికాధరం మిథః 

స్వప్నవీకిత పరస్పర[క్రియం, 
తౌ తతోఒను పరిరమృసమ్బు హే 

పీశనాం విదధతౌ నిద్శద్రతుః. 147 
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ము(దితో ర్వీన్లి వక్షశ్చిహ్న ఖ్యాతెక భారోభయ హృదయం, 

బాలా == పదునారేండ్ల [ప్రాయముగల [పియురాలగు దమయంతి 

యొక్క, వకోజ = చనుడోయి పె, ప్మతాజ్కూర = కుంకుమ 

పుష్పము మున్నగువానిచే |వాయబడిన చిన్న చిన్న తిలక రచనలయందలి 
కరిమకరీ==కస్తూరి మున్నగువానిచే (వాయబడిన యేనుగుల యొక్క 

మొసళ్ళ యొక్కయు ళరీరములచే, ము|దిత=ాగు ర్తింపబడిన, ఉర్వీన్లి 

=భూపతియగు నలునియొక్క-, వక్షః=రొమ్మునందలి, చిహ్న = 

గుర్తులచే, ననగా దమయంతిని గట్టిగా కౌగిలించుకొనుటచే నంటిన యేను 

గులు మున్న గువాని యాకృతిచే, కథిత = చెప్పబడిన, ఏకభావ=ాఐక ము 

కల్గిన, ఉభయ == ఒండొరుల యొకు, హృదయం=వక్ష ౩స్థలములుగ ల, 

తత్=-ఆ నలదమయంతీ రూపముగల, ద్యంద్యం=ాజంట, ఆనన్లని ద్రాం 

వాసుఖని[దను, అగాత్ == పొందినది. 

యాతాయాతో రోంవాక్ళొ ల కొలితోరొతి (కౌ న్లిబంకాం నధా రాజ (నవ్యామి (ఫో 

జావన్ఫు ఉతథిత యిధిః (పొణలేదోశు దానం = యాతం చ ఆయాతం 

చవాయాతాయాతే, యాతాయాతయోః రంహః=ాయాతాయాతరంహాః, 

యాతాయాతరంహసః ఛలం==యాతాయాతరం హశ్ళలం,యాతాయాత 
రంవాశ్చలేన కలితా = యాతా౬౬ఒయాత రంహశ్ళలకలితా,రలే (5 నః 

రత్మికాన్తిః, యాతాయాత రంవహశ్చలకలితా రతి[శా నిః యాసాం తాః 
==యాతాయాత రంహశ్ళలకలిత రతి[కా న్రయః. నిఃశ్వాసానాం ధారాః 

=నిఃాషనధారాః, యాతాయాతరంహశ్చలకలిత రతి శా నయళ్ళ తాః 

నిఃశ్వాసధారాశ్చ == యాతాయాతరంవాశ్చులకలిత రతి శా న్తినిఃశ్వాస 

ధారా, వ్యామ శస్య భావః డా వ్యామి శభావః, ఆజ|సం వ్యామి[ శభావః 

" = అజ సవ్యామి| శభావః, యాతాయాతరంహ శ్చలక తీత రతిశా నినిః 

శ్వాసధారాణాం ఆజ్మ్యసం వ్యామి శ భావః=యాతాయాత రంహశ్ళలకలిత 

రతికా నినిఃశ్వాసధారాజ సవ్యామి శభావః, యాతాయాత రంహాశ్ళల 

కలిత రతి|శా నినిఃశ్వాసధారాజ[ సవ్యామి శ భావేన స్సుటం కధితః= 

యాతాయా తరంహ శ ఛలికలితరతిళా? నినిఃశ్వానధారాజస ఏవ్యామిశంభాన 
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స్ఫుటక థితః, మిధ: పాణయోః భేదః== మిథః పాణభేదః, మిథః పాణ 

భేదస్య వ్యుదాసః == మిథః పాణభేదవ్యుదాసః, యాతాయాత రంహశ్చల 

కలిత రతిళాన్తి నిఃశ్వాస ధారాజ సవ్యామి శ భాసస్సుట కధితః మిథః 

పాణభేదవ్యుదాసః యస్య త త్== యాతాయాతరంహకళ్ళలక లిత 
రతి[ళా న్తినిశాసధారాజ| సవ్యామి శభావస్సుటకథిత మిథః [పాణభేద 

వ్యుదాసం. 

వొలావ శజోవివ్యతాదాగ్రిరతరిమతరీ ము(దితోర్చన్హ ? వక్షల్సిప్నో ఖ్యా 
తౌ క్రఖాబోభ యన్న దయం -బాలాయాః వమోజొజాబాలావవోజా, బాలా 

వ&ోజయోః ప్మతాజ్కూరాః=వాలావషోజప[తాజ్కురాః, కరిణశ్చ మక 

ర్యశ్చ వక రిమక ర్యః, బాలావక్షోజప| తాజ్కూరేష క రిమకర్యః= వాలా 

వకోజప్మతాజ్కూర కరిమకర్యః, బాలావకోజప్మతాజ్కురకరిమక రీభిః 
ము|దితాని=బాలావజో జప త్రాజు గ్రారక్ రిమక రీము| దితాని,ఊఉరా 339 ఇ నః 

=ఉఊర్వీన్లః, ఉర్వీన్ష్రస్య వత్షః=ఊర్వీన్రవక్షః, ఉర్వీన్రవక్షసి చిహ్నాని 

= ఉర్వీన్ద్రవక్షశ్చిహ్నాని, బాలావషోజప్మ తాజ్కుూరకరిమక రీము[దితాని చ 
తాని ఉర్వీన్ష్రవక్షశ్చిహ్నాని==బాలా వకోజపతాజ్కురకరి మకరీము,దితో 

ర్వీన్ర్రువక్షశ్చివ్నోని, వాలావకోజప తాజ్కూరరక రిమక రీము| దితో ర్వీన్ల) 

వక్షక్చి హ్నాః ఆఖ్యాత $= బాలావక్షో జప తాజ్కురకరిమకరీ ముదితోర్వీ 

న్లవక్ష క్చిహ్నాఖ్యాతః, బాలావక్షోజప| తాజు,_రక రిమక రీము|దితో ర్వీన్ష9 

వక్షళ్చిహ్నాథ్యాతః ఏకభావః యయో సెడాబాభావకోజప తాజ్కూరకరి 

మకరీముడితోర్వీన్ల) వక్షశ్చిహ్నాఖ్యాతై కభావే, ఉభయస్య హృదయేడా 
ఉభయహృదయే, వబాలావతోజప[తాజ్కూరకరిమకరీముదితో ర్వీన్ష వష 
క్చిహ్నాఖ్యాతై కభావే ఉభయహృదయే యస్య తత్ = బాలావవోజప్మతా 
జ్కూరకరిమకరీము[దితోర్వీ నృవక్షశ్చిహ్నాఖ్యాతై క భావోభయ హృదయం, 

అనన్హన్మిదాం- ఆనన్లయు క్రా ని|దౌ = ఆనన్దని[ దా, తాం=ఆనన్లని[దాం, 

భావము : 

ఆ దమయంతీనలు లిరువురు న్నిదపోవుచుండగా వారిరువురికిని నిట్ట 
ర్పులు వచ్చుచు పోవుచు నుండినవి. ఆవి సురత ఖేదమును తెలుపుచుండినవి. 

ఆ యిద్దరిని నిట్టూర్పులు రెండును నొండొరులతో గలిసిపోవుటవలన వారిరువురి 



644 శ్రీవార్ష నైషధము 

పాణములకును భేదము తొలగిపోయినది. వారిద్దరి [పాణములు నొక్కటిగ 

నైనవి. మరియ దమయంతియొక్క. చనుదోయి పై కుంకుమ పుష్పములతో 
[వాయబడిన పష్యతాజ్కూరములయందు కస్తూరి మున్నగువానిచే [వాయబడిన 

కరిమకరికాదిమూ రు లుల్రసిల్లుచున్నవి. నలుడు తన వక్షఃస్థలముచే నామె 

వక్ష ఃస్థలమును గట్టిగా కౌగలించుకొనుటవలన నా మకరికాదిరచనలు ఆతని 

వక్షఃస్థలమున కంటుకొనినవి, అందుచే వారిరువురి వక్ష స్థలములు వేరుగాక 

యొక పే యని చాటబడినది. అట్టి వక్షఃస్థలములు గలిగిన వారి జంట యానంద 

నిదను జొందినది. ఆనగా, వారిరువురు నొండొరులను గట్టిగా గౌగలించుకొని 

పరుండి యున్నందువలన వారిరువురి నిట్టూర్పు లొండొంటితో గలయుటచే: 

వారిరువురిలో [పాణ భేదము తొలగినది. అరే మకరికాది షత రచనలతో విల 

సల్లు నా దమయంతి చనుదోయిని నలుడు తన వక్షఃస్థలముతో బిగువుగా నదిమి 

కొగిలించుకొనుటవలన నా చనుదోయిపైని మకరికాది రచన లతని రొమ్మున 

కంటుకొనుట వలన వారిరువురి వక్షఃస్థంములు నొక్కటే యైనవనియు నా విధ 

మగు దృఢతర పరిరంభములతో -వారిరువురును సుఖని[ద జెందిరనియు 

నాశయము. 1148 

శో శ్రీహర౦ కవిరాజరాజి మకుటాలజ్కార. హీర సుతం 
aa) అ 

శ్రీహీర స్పుషువే జితేన్రియచయం మామల్ల దేవీ చ యం, 

యాతోఒస్మిన్ శివళ క్తి సిద్దిభగినీ స్నౌభాత్రభవ్యే మహా 

కావ్యే తస్య కృతా నలీయచరితే సరోఒయ మష్టాదశః. 

ప. వి. శ్రీహర్షం-క విరాజరాజిమకుటాలజ్కార హీరః-సుతం న భీహీరః-సుషువే- 

జితేన్ది చయం. మామల్లదేవీ-చ-యం-యాతే. అస్మిన్ - శివశక్తి సిద్ధి 

భగినీ సొ భా|త భమ్మే. కావ్యే-తస్య-కృతో _ నలీయచరితే - సర్గః ఎ 

అయమ్.ఆష్టాదశ ః. 

అర్థము: క విరాజరాజి మకుటాలజ్కారహీరః, కవిరాజరాజి== కవి_శేవ్ణుల వరు 
సలకు, మకుట= శేష్షమెన, అలజా,ర==భూషణమెన, హీరః = వజ 

మణియైన, శ్రీహీరః = శ్రీహీరుడు, జితేన్టిియచయం = జయింపబడీన 
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ఇం|దియే సమూహము గల్లిన, శ్రీహగ్గం = శ్రీహర్షుడను పేరుగల, యం 

= ఏ, సుతం=ాకుమారుని, సుమవే=-ఉత్ప్బ త్రి గావించెనో, మామల 

దేవీ చ=ామామల్ల దేవియను తల్లియు, యం=వఏ పు[తుని, సుషువే = 

కనెనో, తస్య=ా ఆ శ్రీహర్షనియొక్క, కృతా మై కృతియు, శివశ కి 

సిది భగినీ సౌ,భాత భమే, శివళ క్రి సిద్ది=శివళ క్రి సిద్ధియను కృతికి, 
థి న? ఆ (శ) ఆంట్ ® 

భగినీ= సోదరి యగుటవలన, సౌ భాత=సొ శ్రాతముచే, భవ్యే = 

రమ్యమైన, నలీయచకితే == నైషధీయచరిత మను, మహాకావ్యే == 

మహాకావ్యమందు, ఆష్టాదశః = పదునెనిమిదవ, ఆయం సర్గః ఈ 

సర్గ, యాతః--కడచినది, 

కొనక శ్రీ నిద్దిభగినీ సొ (లా (ళభవ్యో -శివశ క్రిసిద్ధః భగినీ = శివళక్రి 

సిద్ధి భగినీ, _శివళ క్రిసిద్ధిభగిన్యాః సౌ భాత్రం = శివశ క్తిసిద్ధి భగినీ 

సౌ ఖా|తమ్; శివళ కి సిద్ధిభగినీ సౌ భ్రా[త్రేణ భవ్యం=శివశ క్రి సిద్ధి భగినీ 

సౌభాతభవ్యం, తస్మిన్ =ాశివశ క్రిసిద్ధి భగినీసా భాత్రభమ్వే. 

తక్తి.న భావాదులన్నియు పూర్వ శ్లోక ములకు వలె చూచుకొనునది. 

శ్రీ మద్మాతేయస గోత్ర శ్రీమదుడాలి నృసింహ శాస్త్రి తనూజ, 

వి|కమపురీ వేద సంస్కృత కళాళాలా భూత పూర్వ. 

[పధానోపాధ్యాయ శ్రీ సుబ్బరామశాన్ర్రి 

విరచితమగు నైవధాంధ వాఖ్యకు 

అష్టాదళ సర్గ సమాప్తము. 

_-శమ్-- 
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ఊనవింశ సర్గ 

నిశి దశమితా మాలిబ్లన్న్యాం విబోధవిధిత్సుభిః 

నిషధవసుధామీనా బ్యన్య (పియా జ్క ముపేయుషః, 

(శుతిమధుపద(స్రగై ్వదగ్గీ విభా వితభావిక 

స్ఫుటరసభృశాభ్య కా వై తాలిక్రై ర్జగిర గిరః... ౧|| 

'ప వి. నిశి-దశమితామ్- ఆలిన్లన్యాం-విటోధ విధిళ్ళుభిః -నిధవసుధామీనాజ్ఞ స్య- 

ఆర ము 
శ 

పియాజ్యమ్ - ఉపేయవః - (శుతిమధుపదసగై్వైద గీవిభా వితఖావిక 

స్సుటర సభృశాభ్యకాః వై తాలిక్ర ౩.ఆగిరే.గిరః. 

నిశి = ర్మాతి, దళమితాం = కడపటిదళ అనగా | పభాతదళను, 

ఆలిజ్జన్ల్యాం సత్యాం = స్పృశించుచుండగా ననగా తెల్రవారుచుండగా, 

|పియాజ్కం, (పియా = (పియురాలి యొక్క, ఆజ్యం = ఓడిని, 

ఉపేయుషః = పొందిన అనగా [పియురాలిని. గౌగలించి నిదురించిన, 

నిషధవసుధామీనాజ్యస్య; నిషధవసుధా=నిషధదేశ మునకు, మీనాజ్క-స్య 

= మన్మధథుడగు నలునకు, విబోధవిధిత్సుభిః; విబోధ= మేలుకొలుపును, 

విధిత్సుభిః== చేయగోరిన, వై కాలికై క==వై తాలికులచే, [శుతిమధువద 

గగ ప్రద గై విభావిత భావిక స్పుటర సభృశాభ్యకాః; శుతి= =చె
వులయందు, 

మధు=తియ్యనై. న, పద=సుబ న్తతిజన్త పదములయొక్క, (సక్ = 

మాలికలయొక్కు యనగా వరుసలయొక్క, వైదగ్గీ==నిర్మాణమందలి 

నేర్పు అనగా క్రై ర్థిక్రి మున్నగువానియొక ్క. అతిశయముచే, విభావిత== 

వ్యక్త కపయుపబడిన, భావిక = స్థాయి మున్నగు భావములు గల్గిన అనగా 

రసవ్యక్ఞుకములగు విభా వానుభావ సా_త్మిక వ్యభిచారి భావములు కల్లిన 

(కావుననే), స్ఫుట=ావ్య క్షమైన యనగా సం వేద్య మైన, రస =ాశ్ళంగా 
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రాదిరసముచే, భృశ=మికిలి , అభ్యకాః=౫త డుపబడిన యనగా 

రసభరితములై న, గిరః==మాటలు అనగా చెప్పబోవు గీతివచనములు, 

జగిరేదాపాడ(బడినవి. 

వి. ఈ సర్గయందు హరిణీవృత్తము. 

దొకమితామ్ = దశమః అస్యాః అ స్తీతి=దళమినీ, దళమిన్యాః "భావః 

=దశమితా, తాం==దశ మితామ్. 

బిబో ధవిధిత్తు) భిః-విధాతు మిచ్చవః =విధిత్సవః, విబోధస్య విధిత్సవః 

==విబో ధ విధిత్సవః, తెః= విబోధవిధిత్ఫుభిః. 
1 

నిషధోవనుధాబీ నాజు గ. న్యర _ నిషధానాం వసుధా = నిషధవసుధా, 

మీనః అజ్యః యస్య సః =మీనాజ్బః, నివధవసుధాయా;ః మీనాజ్క-822 

నిషధవసుధామీనాజః్య-, తస్య== నిషధవసుధామీనాజృ.స్య. 

(తతిమధువద నై ఫ్రాబోగీ బిఖ్రాబిత ఖాబికోన్ఫుటలోన భృకొభ్యత్నా. = 

మధూని చ తాని పదాని చ==మధుపదాని, |శుతొ మధుపదాని=ా[శుతి 

మధుపదాని, [శుతిమధుపదానాం సకొ=ాశ్రుతిమధుపద సక్, విదగ్ధస్య 

భావః=వై దగ్గి, [శుతిమధుపద (సజః వై దగ్గీ=(శుతిమధుపద్యసగ
ై్వైద ద్ధి, 

[శుతిమధుపద (సగ్ర్యైదగ్ధ్యా విభావితాః= (శుతిమధుపద్మసగై్వైద్భ విభా 

వితాః, (శుతిమధుపద్మ స గ్ర్వైద్యవిభావితాః భావాః అస్య స _స్తీతి = 

(తకిమధుపద|సగ్వెదగ్గీ విభావితభావిక ః, తుతిమధుపదసగె ్వద్లీ 

విభావిత భావిక శ్సాసౌ స్పుటరసశ్చ == శుతిమభుపదసగ్రైె కదగ్లీ విభా 

విత భావిక స్ఫుటరసః, [శుతిమధుపదస గ్రైద్గ్ విభావిత భావిక 

స్ఫుటరసేన భృశ మభ్యక్తాః == (శుతిమధుపద[సగ్రె వదగ్సీ విభావిత 

భావిక స్పుటరస భృళాభ్య కాః. 

భావము : 

ఇచ్చట కవి _పభాతమును వర్ణించుట కుప్మకమించుచున్నాడు. రాతి 

ముదిమిని( బొందినది, ఆ ముదిమియే దళమిత్వ మనబడును, ఇట్లు 
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రాతి ముదిమిని( బొందగనే తెల్పవారం జొచ్చినది. అప్పుడు (పియురాలగు 

దమయంతి యొక్క యొడియందు నిదురించిన నలుని మేలొ_లుప( గోరిన 

వై తాలికులు చెవుల కింపు గొల్పెడి మధురములగు పదముల పంక్తులను. 

గూర్చుటలోని నేర్పుతో వ్యక్తము గావింపబడినట్టి విభావానుభావ సాత్త్విక వ్యభి 
చారి భావములతో ( గూడినందువలన( |బకటి_ప(బడిన, శృంగారాది రసమనెడి 

'స్నేహరసముచే. దడుప(బడి స్నిగ్ధములు గావింపంబడిన యనగా రనభఖరితములు 

గావింప(బడిన గేయములను( బాడ( దొడగిరి. అనగా నా నలమవోరాజును 

మేల్కొాల్పుటకై తేనెలొలుకు పదముల పంక్తులతో రచితములగు రసస్నిద్ధమా 
లగు గేయములను( బాడ(దొడంగి రని యాశయము 

శో, జయ! జయ! మహారాజ! (ప్రాభాతికీం సుషమా మిమాం 
aa 

సఫలయతమాం దానా దళ్ ర్రరాలసపక్ష్మీణోః, 

(పథమళశకునం శ య్యోతాయం తవాఒ సు విదర్భజా 

(పియజనము థా మ్ఫోజాత్ తుజం యదజన మజలమ్. 2 
౧ a a 

ప.వి జయ _ జయ - మహారాజ = (పాభాతికీం = సుషమామ్ ఇమాం. సవల 

యతమాం - దానాత్ - అన్షోః _ దరాలసపక్ష్మణోః - [పథమళకునం - 

శ య్యోత్సాయం - తవ - అసు _ విదర్భణా - [పియజనముథా మ్ళోజాత్ ఎ 

తుజ్జ్ణం-యత్ -అజ్ల్బ-న-మజ్ఞలమ్. 

ఆర్థము : హే మహూజ = ఓ నలమహారాజా!, జయ జయ == పలుమాలు 

ఆందరిని మించి వర్గిల్దుము; దరాలసపక్షుణోః; దర=కొంచెము, అలన = 

నిదవలన నిశ్చలములైన, పక్షుణోః=ా అప్పలు గల్గిన, అక్ష $= 

కన్నులను, దానాత్ = ఇచ్చుటవలన ననగా దృష్టి నుంచుటవలన, 

ఇమాం = ఈ, (పాభాతికీం = పభాత కాలమునకు సంబంధించిన, . 

సుషమాం= శోభను, సథలయతమాం==మికి_లి సఫలము గావించుము. 

పభువు చూచినచో |[పభాతకోభ సఫలము నొందునని యర్థము, 
విదర్శ్భజా = దమయంతి, శయోోత్సాయం, శయ్యా పడకనుండి, 

ఉ ర్థాయం=ాలేచి, తవ=నీకు, | పథమశకునం; (పథమ మొదటిదైన, 
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శకునం మంగళ హేతువగు దృశ్యము, అస్తు== ఆగునుగాత, యత్ = 

ఏల యనగా, పియడాఇష్టమెన, జన == జనముయొక్క, ముఖామ్ఫో 

జాత్ = ముఖపద్మమునకంటె ననగా ముఖపద్మదర్శనమునకంటె, 

తుజ్గుం = అధిక మైన, మజ్ఞం౦ =ఛుభము, న = లేదు. 

వి. |పియజన ముఖ దర్శనమునకంటె. నధికమగు మజ్బలము లేదనెడి 

సామాన్యార్థముతో దమయంతీ ముఖదర్శనము- మంగళకర మను విశే 

షార్థము సమర్థితము గాన నర్థాన్తరన్యాసాలజ్కారము. 

(వౌలౌతికోం = [పభాతే భవా == (పాథాతికీ, తాం== (పాభాతికీమ్. 

నథలయతమాం _ అతిశయేన సఫలయ=ా సఫలయతమామ్. 

దరాలన వత్యణోః _ దర మలసే == దరాలసే, దరాలసే పక్ష్మణీ 

యయో స్తే=ా దరాలసపక్మణీ, తయోః==దరాలనపక్ష్మణోః. 

(వథమళవనోం _ (పథమం చ తత్ శకునం చ = |పథమళకునం. 

యో ల్సాయం - శయ్యాయాః ఉత్హాయ=ాళ యో్యత్థాయం, 

బిర ర్భ జా - విదర్భేభ్యః జాయత ఇతి=ావిదర్భజా. 

(వఏయజునో ముఖామ్మో కాల్ ఎ [పియళ్చాసా జనశ్చ = (పియజనః, 

ముఖ మమ్ళోజ మివ=-ముకఖా మోజమ్, |పీయజనస్య ముఖా మోజమ్ = 

[పియజన ముఖామ్ఫోజం, తస్మాత్ ==[పియజన ముఖామోజాత్. 

భావము : 

ఓ నలమహారాజా ! నీవు పెక్కు_మాటు లందరిని మించినవాడవై వర్ధి 

ల్తుము. న్మిదవలన( గొలడిగా మాంద్యము వహించిన ణెప్పలు గల్లిన సీ కన్ను 

లను తెజబి యీ (పభాతకాల (పశోభను సఫల పజపుము. రాజ దర్శనము 

చేతనే కోభకు సార్గక్య మేర్పడును. ఈ దమయంతి పడకనుండి లేచి అనగా 

“చరమ మపి శమిత్వా పూర్వమేవ [పబుద్ధా'' యని చెప్పిన విధముగా చివర 

పరుండి ముందు మేల్కొనునట్టి యుత్తమ స్రీ లక్షణము ననుసరించి నీ కంచె 
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వెనుక బరుండి నీవు మేల్కొా.నుట కంటె మునుపే మేల్కొనినదై నీకు మొదటి 

మంగల దృళ్యమగును గాత! ఏలయనగా, ఇష్టజనముయొక్క- ముఖ పద్మ 

దర్శనమున కంటె గొప్పదగు మంగళము మణీయొండు లేదు. 

ట్లో, వరుణగృహిణీ మాశా మాసాదయ నృ మముం రుచీ 

నిచయ సిచయాంశాంశ (భంశ క్రమేణ నిరంశుకమ్, 
తుహినమహసం పశ్య నీవ (ప్రసాదమిషా దసౌ 

నిజముఖమీవ స్మెరం ధే హారే ర్మహిషీ హరిత్ . 8 

వరుణ గృహిణీమ్ -ఆశామ్ -ఆసాదయ న్లమ్-అముం-రుచీనిచయసిచయాం 

శాంక|భంశ|క మేణ-నిరంళుకం_తుపహినమహసం-పశ్య నీ.ఇవ- [పసాద 

మిషాత్ -అసౌ _.నిజముఖమ్-ఇవ- స్మేరం-ధ తే- హరేః మహిషీ. హరిత్.. 

అర్థము: అసౌ == ఈ కన(బడునట్టి, హరేః==ఇం్యదునియొక్క, మహిషీ పట్టపు 
రాణియగు, హరిత్ =-దికై,.న తూర్పు, (ఒకా నొకరాజు భార్య) వరుణ 

గృహిణీం==వరుణుని భార్యయైన, ఆళాం=దిక్కైన పడమటిని (ఒకా 

నొక పురుషుని భార్యను), ఆసాదయ న్తం==ఆ స్తమించనున్నందువలన 

పొందుచున్న (సజ్లమించుచున్న ఆనగా సమ్ఫోగమునకై పరి గహించు 

చున్న), రబీనిచయ సిచయాంశాంళ| భంశ| క మేణ; రుచీనిచయ=కాంతి 
సమూహ మనెడి, సిచయ=వస్త్రముయొక్క-, ఆంశాంశ=కొలది కొలది 

భాగములు, [భంళ ==జారుటయొక్క, [క మేణ = [క్రమముచే నొక 

పక్షమున రాతి యన్తమై తెల్లవార నున్నందున, మజీయొక పక్షమున 

దెసమొల యగుటకై , నిరంచకం =కిరణములు లేని (వస్త్రములేని), ఆముం 
=ఎదుటనున్న, తుపానమవాసం = చల్లని కిరణములుగల చం|దుని 

(మరియొక పురుషుని), పళ్య న్రీవ == చూచుచున్నదో యనునట్టున్న, 
(పసాదమిషాత్ ==తెల్లవా రెడి సమయమునం దేర్చడు వెలుగు నెపము వలన 
(కుతూహలము వలన, గల్గిన [పసన్నత్వము యొక్క నెపమువలన), 

నిజముఖం== తనముంగిటి [ప్రదేశమును (తన మోమును), స్మేరం== 
నవ్వుతో (గూడిన ధానినిగా, ధత్తే ఇవ డా చేయుచున్నదో యను నట్టున్నది. 
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వి. ఇచ్చట మివ శబ్ద్బముచే [పసాదమును మజుగుపజచి పరన్ర్రీతో (గూడిన 

పరపురుషుని దర్శించుట వలన గల్లిన చిలునగవు నుత్చేక్షీంచటవలన 

నపహ్నవముతోకూడిన యు[త్చేషాలజ్కారము. 

ఎడుణ గ్భ పాణోం - వరుణస్య గృహిణీ == వరుణగృపాణీ, తాం = 

వరుణగృహిణీం. 

రు బీశిచయ నీచయాంకొంళ (భంళ /కమేజ - రుచీనాం నిచయః=ా రుచీ 

నిచయః, రుచీనిచయ ఏవ సిచయః=రుచీనిచయ సిచయః, అంకాక్చ 

ఆంకాశ్చ == అంకాంళాః, రునీనిచయానా మంశాంకాః == రువీ నిచ 

యా:ఃకాంశాః, రునీనిచయ సిచయాంకాంకానాం భంశఃారుచీనిచయ 

సిచయాంళాం క భంశః, రుచీనిచయసిచయాంశాంశ|భంశ స్య కమః= 

రుబీనిచయ సిచయాంశాంశ (థంశ కమః, తేన = రులీనిచయసిచ 

యాంశాంశ భంళ (క మేణ. 

నిరోంగభురొం = నిర్గతాః అంశవః యస్య సః = నిరంశుక:, తం = 

' నిరంకుకం, పతా నరమున. నిగ్గతః ఆంకుకః యస్య. సఃజానిరంపకః, 

తం --నిరంశుకమ్. 

తవపొనమవాననత్ _ తుహినం మహః యస్య సః = తుహినమహాః, 

తం = తుహినమహసమ్. 

(వసాదమిపొత్ య [పసాదస్య మిషఃజాపసాదమిషః, తస్మాత్ వా 

[పసాదమిషాత్. ' 

నిజముఖం _ నిజం చ తత్ ముఖం చ=నిజముఖమ్. 

భావము : 

ఇచ్చట చం(దా స్తమయ మ్యుత్సేక్షింపంబడుచున్నది. ఇం|దుని పట్టపు 

రాణియెన యీ తూర్చుదెస యనెడి యొక రాజపత్ని, వరుణుని గృహిణియైన 

పడమటి దెసను (ఒక పరస్త్రీని) పొందుచున్నవాడును ననగా న స్తమింపనున్నందు 

నలన౦ జేరుచున్నవాడును (సంభోగమునక్రై పట్టుకొనుచున్నవాడును) కాంతి 
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సమూవా మనెడి వస్త్రము కొలది కొలదిగా జారుటవలన గాంతిరహితు(డును (వస్తు 

రహితు(డును) నగు ననగా నొక పక్షమున దెలవారుచుండుటవలన( గాంతి తటి 
గినవాడును మజియొక పక్షమున నగ్నత్యము నొందుటకై వస్ర్రరహితు(డు నగు 

జందుని (ఒకానొక పురుషని) చూచుచున్నదో యనునట్లు, ఉద యకాలపు వెలుగు 

నపము వలన (కుయూహలము వలన. గల్గిన [పసన్నతయొక్క నెపమువలన) తన 

యెదుటనున్న (పదేశమును (తన మోమును) చిలునగవుతో ( గూడినదిగా. జేయు 

చున్నదో యనునట్టున్నది. అనగా చందుడు పడమటిదెస కేగి యస్తమింప 
నుండుట, పరన్రీతో నంభోగింపనుండునట్టు, అతని కిరణములు తజిగిపోవుట 
వస్త్రము జారిపోవునట్లు భావింప(బడినదై యప్పటి యదయకాలపు( దెల్లందనము 

దీని నంతటిని ( జూచుచున్న తూర్పుదెస యనెడి రాజమహిషియొక్క- నవ్వువలిను 

భావింప(బడినది, 

ల్లో, ఆమహతితరా సాద్భక్ తారా న లోచనగోచరా 

_స్తరణికిరణా ద్యా మళ్ళు ని [కమా దపరస్పరాః, 

కథయతి పరి(శ్రాన్లిం రాతీతమః సహయుధ్వనామ్ 

మయమపి దరి(ద్రాణప్రాణ _స్త్రమీదయిత _స్ట్విషామ్, 4 

ప వి. అమహతితరాః-లాదృక్- తారాః- న- లోచనగోచరాః- తరణికిరణాః = 
ద్యామ్-అజ్బు ని కమాత్ -అపరస్పరాః- కథయతి--పర్మికా న్తిమ్-రా(తీ 

తమః- సహయుధ్యనామ్-ఆయమ్ -అపి- దరి దాణ్యపాణః-తమీదయితః - 

త్విషామ్. 

అర్థము: అమహాతితరాః=సూక్ష్మ ములై న, తారాః=-నక్షగతములు, అనగా 

ఆరుంధతి మున్నగు నక్ష[తములు, తాద్భక్ == పూర్ణమువలె ననగా 

రా|తియందువలె, లోచనగోచరాః; లోచన=ానేతములకు, గోచరాః= 

విషయములుగా, న (భవంతి) =అగుటలేదు, పోను పోను సూర్యునికాంతి 

వర్థిల్లుటవలన( గన(బడుటలేదని యర్థము. అపరస్పరాః = దూరములు 

గాక ఎల్లప్పుడును విచ్చేదము లేక [పసవించుచున్న, తరణికిరణాః = 

సూర్యునియొక్క- కిరణములు, కమాత్=ా[కమముగా, ద్యాం= ఆకాశ 

మును, ఆల్బా స్తిజావ్యాపించుచున్న వి. దరి|దాణ[పాణః; దర్శిదాణ=ా 
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శీణమైన, |పాజణః=( ప్రాణము కల్లిన, ఆయం= ఈ కన(బడుచున్న, 

తమీదయితో ౬.పిడారా తికి దిమ(డగు చం|దు(డును, ర్మాతీతమ 

సృహయుధ్యనాం; ఠా రాతీ==ర్మాతియందలి, తమః=చీక ట్రతో , సహ= 

కూడి, యుధ్యనాం==యుద్ధ ము చేయుచున్న, త్విషామ్=ాకాంతులకు, 

పరి|శా స్త నిం=పరి| శమన, కథయతి== చెప్పుచున్నది. తెల్లవారి నది పడక 

నుండి లెమ్మని యర్థము, 

అమ వాొతితరాః.అతిశయేన మవాత్యః=మహతితరాః, న మహతితరాః = 

ఆఅఆమహతితరాః. 

లోచన గో చరా౭= లోచనయోః గోచరాః_లోచనగోచరాః. 

తరణీకేరణాం- తరణేః కిరణాః =తరణికిర ణా: . 

అవరన్ఫరాః- పరే పరే న భవ నీతి డా అపరస్పరాః . 

రాతీతమన్స వాయధ్వనావ్ - రాత్యాం తమాంసి=రా|క్రీతమాంసి, 

రాాతీతమోభి సృహ యుధ్య స్తీతి==రాతీతమస్సహ యుధ్వానః, తాసాం 

డా| తీతమస్సహ యుర్వనామ్. 

దరి దౌణ(ప్రాజః- దరి|దాణాః |పాణాః యస్య సః =దరిదాణ ప్రాణః. 

తొమీదయితః = తమ్యాః దయిత?==తమీదయితః. 

భావము : 

తెల్పవారుచున్నది. సూక్ష్మములై. న యకుంధత్యాది నక్
ష[తములు కన్నులకు 

గన(డుటలేదు. తెంపులేక యేక కాలమున! (బసరించునట్టి సూర్యకిరణ ములు 

క్రమముగా నాకొశమును వ్యాపించుచున్నవి. క్షీణించిన శక్తిగల రా|తికి( 

[(బియుడగు చంుండును,. రా (తియందలి. చీకట్టతో యుద్
ధము చేయుచున్న తన 

కాంతులకు: దశ పరిశ్రమను ( జేప్పుచున్నాడు. అనగా తెల్టవారినది. పడకనుండి 

లెమ్మని యాశయము. 
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34 స్ఫురతి తిమిరసోమః పజ్క_(ప్రపజ్బు ఇవోచ్చకై 8 

పురుసితగ రుచ్చ జ్బుచ్చు ళా పుట స్ఫుటచుమితః, 
అపి మధుకరీ కాలిమ్మన్యా విరాజతి భూమల 

చృవి రివ రవే ర్లాక్షాలక్మీం కరై రభిపాతుకై 8. ర్ 

ప.వి. స్ఫురతి-తిమిర సోమః - పజ్క_పపజ్బుః-ఇవ- ఉచ్చ 3 ః-పురుసితగరుచ్చ 

క్నాపుటస్సుటచుమితః _- అపి _ మధుకరీ _ కాలిమ్మన్యా - విరాజతి- 
ధూమలచ్చవిః-ఇవ-రవేః-లాశాలక్షీ ం-క రై ౩-అభిపాతుకై =. 

అర్థము: తిమిరస్తోమః; తిమిర =చీకటియొక్క_, సోమః=రాశి, లాతాలక్ష్మీం= 
లాషాజలత్తుక యొక్క, లక్ష్న్మీంవాకోభను, అభిపాతుకై ః:=౭జయింప. 

గోరిన అనగా లత్తుకరంగుకంటెను మిక్కిలి యరుణవర్ణములు కల్లిన, 
రవేః=-సూర్యునియొక, , క ర ౩==కిరణములచే, పురుసితగరుచ్చకజ్బుచ్చ 

క్నాపుటస్సుటచుమి తః; పురు=-మికి,_లి, సిత=తెల్తని, గరుత్ = 

టెక్కలుగల్లిన హంసలయొక్క- , చజ్బుత్ =చంచలములగు, చక్చాపుట= 

ముక్టులసంపుటముల చే, స్ఫుట = స్పష్టముగా, చుమ్బితః =లోడబడిన,పజ్య- 

(పపళు 8 పజ్కవబురదమయొక్క, (పపజ్బు ఇవ=-సమూహము వలె, 

ఉచ్చకై 4 = ఆధిక ముగా, స్ఫురతి = శో భించుచున్నది, | తథా=అ క్రై) 

కాలిమ్మన్యా= తన్ను మిక్కి.లి నలుపుగా భావించెడి, మధుకర్యపి = 

ఆడ తుమ్మెదయు, లామాలక్ష్మీః = లతుక కాంతిని, అభిపాతుతైః = 

జయింప(గోరిన, రవేః=సూర్యుని యొక్క, కరైః = కిరణములచే, 
ధూమలచ్చవిరివ = నలుపును నెజుపును నగు. గాంతి గలదాని వలె, 

విరాజతి==(పకాశించుచున్నది. 

వి. ఇచ్చట నల్లని తుమ్మెద సూర్యకిరణముల యందలి యెజ్జదనము మున్నగు 
నుత్కృష్ట గుణములను [(గహించినచో తద్గుణాలజ్కారము. ఆ యల 

జ్యారముచే ధూమలత్యో| ల్పేక్ష యుత్ధాపితముగాన దానితో దీని 
సజ్కరము. 
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తమిరన్తోమ:ః-తిమిరాణాం సోమః=తిమిర సోమః. 

నజ. (వవక్చా౭-పజ్య స్య [(పపజ్బుః = పజ పపజ్చాః. 

శ్రుడునీత్ గడుచ్చుక్కా బ్చక్సా భ్రుతీన్ఫు జ చుమ్బీతోః = పురుసితాః 

గరుతః యేషాం తే == పురుసిత గరుతః, చజ్బా నశ్చ తే చజ్బూ 

పుటాశ్చ = = చజ్బుచ్చజ్బాపుటాః, పురుసితగరుతాం చజ్వ్బాచ్చక్నా 

పుటాః = పురుసితగ రుచ్చజ్బుచ్చజ్బాపుటాః, పురుసితగరుచ్చజ్బు 

_చృజ్బాపుమైః స్పుటం చుమ్చితః == పురుసిత గరుచ్చ ఇ చ్చ ఇ్బా 

పుటస్సుట చుమ్చిత:ః. 

కాలిమ్య న్యా కాలీ మాత్మానం మన్యత ఇతి==కాలిమ్మన్యా. 

ధూమలచ్భవిః- ధూమలా ఛవిః యస్య సః== ధూమలచ్చవిః. 

మ లాక్షాలజ్య్రీం-లాకాయాః. లక్ష్మీః లావాలవ్మీః, తాం=ాలా జాలక్ష్మీం. 

. అభిపొతు వై శ-అభిపత క సత ఆభిపాతుకాః, తె == అభిపాతుకైై కి 

భావము : 

ర్మాతియందు చీక ట్ట సముదాయము లత్తుకకాంతిని జయింపగోరి, దాని 

కంటెను మిక్కిలి యరుణవర్ణము గల్లిన సూర్యకిరణములచే( గలియంబెట్టం 

బడినదై దెల్లని జెక్కలుగల హంసలయొక్క ముక్కులతో( బాగుగా. గలియ( 

బెట్ట(డిన "బురదయొక్క- సమూహమువలే కోభించుచున్నది. ఉదయించు 

సూర్యునికి రణములు మిగుల నరుణవర్జ్దములై యుండును. చీకట్టు నల్లనై. 

యుండుటవలన బురద వలే నున్నడి. సూర్యుడు హంసవలెను నాతని కిరణము 

లరుణవర్ణములై యుండుటవలన హంసల ముక్కు_లవలె నున్నవి. సూర్య 

కిరణములు వీక ట్టను గలియ( బెట్టుట,. హంసల ముక్కులు. బురదను. గలియం 

బెట్టిన ట్రున్నవని యర్థము... తన్ను జాల: నల్లని వర్ణము గల దానినిగా భావిం 

చెడి యాడు తుమ్మెద సై సెతము, లత్తుక - కాంతినిం జయింపం గోరిన సూర్యకిరణ 

ములచే కృవ్ణలోపహితకాంతిని. బొందినదో యనునట్టున్నది. అనగా నరుణము 

లగు సూర్యకిరణముల నుండీ నల్లని తుమ్మెద యరుణకాంతిని( బొందియున్న 

దని యర్థము. ఇట్టు సూర్యోదయముచే వీకట్టనెడి బురద తొలగిపోవుచున్న 
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దనియు, నల్రని తుమ్మెద సూర్యకిరణ కాంతి సంపర్కముచే కృష్ణలోపిత 

వర్ణము నందుకొనినదని యు, ప్రభాత సౌభాగ్య మిటి వర్ణింప! బడినది, 

n 

శ్ర. రజనివమధథం ప్రాలేయామృఃకణ(క్రమ సమృృతె 8 
౧౧ " వూ 

కుశ కిసలయ స్యాచై ర(గేశయె రుదవిందుభిః, 

సుషిర కుళలే నాయః సూచీ శిఖాజ్కూర సజ్కరం 

కిమపి గమితా న్యన్నర్ము కాఫలా న్యనుమేని రే. గ్ర 

పవి. రజనివమథు[ పాలేయామృఃకణ[| కమసమృృృతై ః = .కుశకిసలయస్య - 

ఆదైః = అ గేశయైః _ ఉదబిందుభిః = సుషిరకుశలేన- అయఃసూ చీశిఖా 

జర సజ్కరం-కిమ్-ఆపి - గమితాని-అ_న్సర్ము క్రాఫలాని-అనుమేని రే. 

అర్థము: రజనివమ థు పాలేయామృః కణ్మకమసమృ తైః; రజని == ర్యాతి 

యనెడి యాడు ఏనుగయొక్క. వమథు = తొండపు తుంపుర లనెడి, 

(పాలేయామృః == మంచు నీటియొకు., కణ == బీిందువులచే, [కమ = 

క్రమముగా అనగా కొంచెము కొంచెముగా, సమృృతైః == చేర్చి పెట్ట 

బడిన యనగా యట్లు చేర్చి పెట్టుటచే స్థూలములై న, కుళకిసలయస్య = 

లేతదర్భ-యొక్క, యనగా సూదికొనవలె వాడికొనలు గల్లిన, లేత 

దర్భలయొక స, ఆ|గేశయెఃడాకొనలయందు నిలచిన, ఉదదబిందుభి = 

నీటి తుంపురలచే, సుషిరకుశలేన; సుషిర = ము తెమలు మున్నగు 

వానియందు రం్యధములను వేయుటయందు, కుశలేన == నిపుణుడగు 
శిల్చిచే, కిమపిజాకొంచెము, అంతఃవమధ్య, ఆయఃసూచీ శిఖా జ్కుూటర 

సజ్కరం; ఆయఃసూచీ = ఇనుప సూదులయుక్క, శిఖా జ్కూర == 

కొనలనెడి మొలకలతో, సజ్మరం = సంబంధమును, గమితాని = 

హీండింపబడిన, ము కాఫలాని = సగము తొలచబడిన ము తెములుగా 

ననగా హీనములుగా, అనుమేసిరే == ఊహింపబకినవి. సూర్యకిరణ 

సంబంధము వలన లోన నౌజ్జ్యల్య మనెడి సమాన ధర్మముచే ము త్రెములు 

తిరస్క_రింపబడినవి. 
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వి. ఇచ్చట దర్భల కొనలపై నిలచిన జలబిందువులకు రం[ీ వేయనట్టి 

సూదికొనయందున్న ము త్రియములతో సామ్యము( జెపులన నుప 

మాలడజ్కారము. 

మంచుయొక్క బిందువులను తుంపురులుగా. గ్రంచుటవలన, 

రాతికి హ స్తినీత్వము సిద్ధించును గాన నేక దేశవివ ర్హి కము. ఈ 
రెంటికిని అంగాంగిభావము వలన సజ్కరము. 

రోజుని వమభు (వాలేయాంభః తోణ (శమ న్యు లల ఇజనేః వమథ 

వః=రజనివమథవః, (ప్రాలేయమేవ అంభః=| పాలేుభః, ప్రాలేయా 
మృసః కణాః — పాలేయామృః కణాః. [క మేణసం[తాః = = [కమ 

సమృృతాః, రజనివమధుః ఏవ (పాలెయాంభఃకణాః = = రజనివమధు 

పాలేయాంభ ౭ ణాః, రజనివమధు పాలేయామృఃక జై ణక మసమృతాః 

=ైరజనివమధు (పాలేయామృఃక ణ్మకమసమృృృతాః, శ=రజనివమధు . 

_ప్రాలేయామృః కణ[కమ సమృ తై 8. 

వళతీనలయన్యం_కుళకానాం కిసలయః=కుళశ కి సలయః, స్య కుశ కిస 

లయస్య. 

అ(గేళయిః-అ|గే శేరత ఇతి=-అ గేళయాః, తె తై ౩వ గేశయైః. 

డద ఖిందులిః_ఉదకానాం బీందవః=డదవబిందవః, తె= =ఉదవిందుభిః, 

నుషీరవళలేన_సుషిరే కుళలఃదాసుషిరకుశలః, తేన_సుషిరకుళలేన. 

అయఃనూబీళి ఖాజా రనజి రురత - అయోమయీ సవీ = అయః 

సూచీ, ఆఅయఃసూచ్యాం శిఖా = ఆయఃసూచీశిథా, రయఃసూచీశిఖై వ 

 అజ్బురః = అయఃసూచీశిభాజు, రః, ఆయః సునీ శిభాజ్కా- రేణ 

సజ్కరః = ఆయః సూచీశథాజ్కూర సజ్కరః, తం= అయఃసూచీ 

శిధాజ్కురసజ్క_రమ్, | 

భావము: 

రా|తీయనెడి యాడు ఏనుగ తన తొండపు రం ధములపండి విరజీమ్మెడీ 
మంచునీటియొక్క. బిందువులతో క్రమముగా వర్టిల్సి పెద్దలె నశవియు, లేతదర్భల 

| అయి == క 

42) 
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కొనల పై నిలిచినట్టి స్వచ్చములగు జల విందువులచే, రంధ నిర్మాణ చతురుడగు 

శిల్సివలన నినుప సూది కొనలతో సంబంధపుప (బడిన ము తెములు, హీనము 

లుగా దెలిసికొనవడినవి. అనగా శిల్పి ఇనుప సూదితో బెజ్జములు వేయుట కె 

సగము తొలచిన ము తెములు, దర్భలకొనలపె రాతియందు నిలిచిన మంచు 

_ బిందువులకంచెను హీనములుగా భావింపబడినవి అని యర్థము. ॥6॥ 

శే. రవితగిబుచా మోజ్కా-రేషు స్ఫుటాఒమల బిన్దుతాం _ 
గమయితు మమూ రుచ్చీయ నై విహాయసి తారకాః, 

స్వరవిరచనాయాసా మువ్ల్చై రుదాత్తతయా౬ఒఒహృతాః 

_ శిశిరమహసో బిమ్బా దస్మా దసంశయ మంశవః., 7 

ప.వి. రవిరుళలిముచాం - ఓజ్కారేషు- స్ఫుటాఒమల బిన్దుతాం- గమయితుం - 
అమూః-ఉచ్చీయ నే-వివోయసి-తార కాః = స్యరవిరచనాయ. ఆసామ్ _ 

_ ఉచ్చైః-4దా తతయా-ఆహృతాః-శిశిరమహసః-బిమ్బాత్ - అస్మాత్ - 

ఆసంశయం- ఆంశవః, 

అర్థము: రవిరుచిబిచాం; రవి=చసూర్యునియొక్కు, రుచి == ఉదయకాలపు 
| కిరణమురినెడి, బుచాం = (దిన పూర్వభాగ మగుటవలన) “ బుగ్మిః 

పూర్వా హై దిబి దోవ ఈయతే,” ఇత్యాది శుతి ననుసరించి బుగ్వేద 

మం[తములకు సంబంధించిన, ఓజ్కా-రేష = మొదట నుచ్చరింపబడు 

(పణవముఅయందు, స్ఫుటామలబిందుతాం; స్ఫుట = స్పష్టములై న, 

అమల=ావద్ధములై న, బీందుతాం = అక్షరమునకు పైనుంచెడి బిందు 

రూపములైన వర్ణముల యునికిని అనగా వర్ణముల రూపమును, 

గమయితుం = పొందించుటకు ననగా నోజ్కారములకు పైభాగమున 

విందువుల నుంచుటకు, విహాయసి=-ఆకసమునందు, అమూః ==: ఈ 

క నబడుచున్న, తారకాః నక్ష తములు, ఉచ్చీయ నే = సంగహింప 

బడుచున్నవి. [పభాతకాలపు వెలుగుచే స్యల్పములై. కానబడుటవలనను 

గుండముగా నుండుటవలనను నట్టు బిందువులరూపమున కానబడుచున్న 

నని యర్థము.కిజ్చా =మరియ, ఆసాం= ఈ బుక్కు.లకు, ఉదా తయా= 



ఊనవింశ సర్గ అ 

హృదయంగమత్వ ముండుటచేతను, “ఉచ రుదా త్రః'' అని చెప్పిన 

విధముగా నుదాత్తస్వర ముండుటచేతను, ఉబ్చైః == అధికముగ, 
స్వరవిరచనాయవ=ఉదా త్త త స్వరకల్పనకై, అస్మాత్ = ఈకానబడుచు న్న 

శిశిర మహసః=చల్లని కిరణములుగల చం్మదునియొక్క-_, బీమ్చాత్ ==' 

మండలమునుండి, ఆంశవఃచాకిరణములు, అసంశ యం=ాని క్చయముగా, 

ఆహృతాః == ఒకానొక నిచే సం|గహీంపబడినది. అట్టు కానిచో చంద 

కిరణములును, నక్ష(శములునః నెచ్చటికి పోయినవి? అని అర్థ ము. 

వి. నక్ష తములును, చందకిరణములును, స్వరకల్పనకై [(గహింపబడక 

పోయినను, (గహింపబడినట్లు భావింపబడుట వలన నుత్పేష. అసంశయ 

మని వ్యష్ణాక మును (బయోగించుటవలన నది వాచ్యము. 

రొబితబిముచాం _ రచేః రచయః = రవిరుచయః, రవిరచయ ఏవ 

బుచః zారవిరుచిబిచః, తాసాం==ర విరుచిబుబామ్. 

న్ఫ్రుబొమలబిన్దుతామ్ - స్ఫుటాశ్చ తే అమలాశ్ళ = స్పుటాఒమలాః, 

స్పుటాఒమలాళ్చ తే విందవశ్చ = స్ఫుటా౬మలవిన్దవః, స్పుటాఒమల 

బిన్లూనాం భావః=స్ఫుటాఒమలబిన్దుతా, తాంహచాస్ఫుటా ఒమలబినుతామ్.. 

సృరిర్బిర్భో నాయ. స్వరాణాం విరచనం = స్వరవిరచనం, తస్మై = 

స్వరవిరచనాయ. 

ఉదా శ్రతయా. ఉదా తస్య భావః=ఉదా త్రతా, తయా==డదా త్రతయా. 

తలిరమవానం_ శిశిరం మహః యస్య సః=కికిరమహాః, తస్య=ాశిశిర 

మహసః. 

అనంయం. ఆవిద్యమానః సంశయః యస్మిన్ కర్మణి తద్యథా భవతి 
తథా = అఆసంశయమ్. 

భావము : 

ఉదయకాలపు సూర్యకిరణము లనెడి బుజ్మ చన విశేషములకు [ప్రారంభ 

మున దప్పక చెప్పదగిన ' “రిం కార రూపములగు (పణవములయందు స్పష్టము 
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లును, స్వచ్చములును నగు ననుస్వార రూపములై న బిందువులను గల్పించుటకు 
మంట కనబడు నక; (తము లొక్కాక్కటిగా నేరి చేర్చి పెట్టబడుచున్నవా యను 

నట్లు అవి (పభాతకాలమునందు గానఐడక పోవుచున్న వి. ““బుగ్భిః పూర్యా హా 

దివ దేవ ఈయతే' యను వతి ననుసరించి దినపూర్యభాగమగు నుదయకాల 

మందు “బుక్కు"లచే భగవంతుడగు సూర్యు డుపాసింపబడును. వేదపఠన 
[పారంభమునందు నోజ్కారములు పఠింపబడును. నక్ష తములు గుం డముగా 

బిందువుయొక్క యాకృతి గల్గియున్నవి. తెల్లవారు సమయమునందునతక్ష్యత 

ములు మయనగుపడుట సహజము. కాని కవి బింద్యాకృతిగల యా నక్ష్యతముల 

నొక్కుడు, బుక్కులకు ముందు బఠింపవలసిన యోజ్కారములయందు 

జేర్చుటకై ఏరి సం్యగహించెనో యనునట్లు భావింపబడుచున్నవి. ఆవ్రే యా 
మంతములకు బై బైన నుదాత్తాది స్వర చిహ్నములను గల్పించుటకై చం దకిరణ 

ములు కూడా పె విధముగానే సం|గహింపబతుచున్న వి. ఉదాతాఢి స్వరములు 

నిలువు గీతలతోడను, నడ్డ గీతలతో డను, సూచింపబడుటవలన, చం[దకిరణములు 

రేఖాకృతి గల్గియండుటవలన నవి యాస్వరచిహ్నకల్పనకు సం[గహింపబడినవో 
యనునట్లు భావింపబడుచున్నవి. అట్టు కానిచో నా నక్ష(తములును, చంద 

కిరణములును, నెక్కడికీ బోయినవని యాశయము. 

ల్ 

శ్లో వజతి కుముదే దృష్వా మోహం దృళో రపిధాయకే 
ళం € 

భవతి చ నలే దూరం తారాపతౌ చ హతౌజసి, 

లఘు రఘుపతే ర్షాయాం మాయామయీ మిన రావణిః 

తిమిరచికుర గ్రాహం రాత్రిం హీన స్తి గభ_స్తి స్పిరాట్ =. 8 

- వి. [వజతి. కుముదే. దృష్టా-మోవాం-దృళోక-అపిరాయశే- భవతి.చ.నలే = 

_ దూరం-తారాపతా-చ-హతౌజసి=లఘు-రఘుపతేః = జాయాం-మాయా 

మయీం . ఇవ..రావణిః-తిమిరచికుర గానాం-రా|తిం-హేన స్తీ = గఖ 

సిరాట్. 

అర్థము: దృష్ట్వా=రా[తియొక్క అవసాన [ప్రారంభమును చూచి పక్షాంతరమున- 
_మేఘనాదునిచే సీతావధయొక్క (పారంభమును చూచి, కుముదే===కోలు 

వయు, పక్షాంతరమున-కుముదుడను వానరుడును, . మోహం=ాసంకోచ 
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మును. ఒక పక్షమున. పగలు ముకులించుటవలన, మరియొక పక్షమున -= 

దుఃఖమువలన, |వజతి సతి=-పొందు చుండగా, భవతివానీవును, నలే చ 

= నలుడును, దృశోః =దర్శనసాధకములై న న్మేతమండలములను, 

అపిధాయకే సతి == నిద యింకను దొలగనందువలన మూసికొనగా, 

పషాంతరమున-నలే== నలుడనెడి వానరుడు, దృశోఃజన్మేతములను, 
అపిధాయ కే = చేతులతో దుఃఖముచే కన్నులను మూసికొనగా ననగా 

మేఘనాదుని సీతావధోద్యమమును విని దుఃఖముచే కన్నులను మూసి. 

కొనగా, తథా == అథ్రై, తారాపతొ= చం దుడును పక్షాంతరమున- స్నుగీ 

వుడును, దూరం=మిక్కిలి, వ తొజసి సతి =అ స్రమింపనున్నందువలన 

చం దుడును, సీతావధోద్యమము వలని శోకముచే సుగీవుడును కాంతి 

రహితులు కాగా, రావణిః==రావణుని కుమారుడై న ఇంద్రజిత్తు, మాయా 

మయీం=మాయే కల్పింపబడిన, ర ఘపతేః = భ్రీరామచం[దునియొక్కం, 

జాయామివవ=భార్యయగు సీతను వలె, (కల్పాంతరమందలి సీతావధో 
ద్యమ వృతాంతము నాధారముగా గొని ఇట్టు పోల్నబడినది), గభ సిరాట్ 

==సూర్యుడు, రా|తిం=ారా|తిని, 'లఘకాశీ|ఘముగా, తిమిరచికుర 

(గాహం, తిమిర చీకట్టనెడి, చికుర == వెం్య్యటుక లయందు, (గాహం=ా 

పట్టుకొని, పశాంతరమున, తిమిర=-చికట్టవలె నల్లని, చికుర=-వెం[టు 

కలయందు, (గాహం=పట్టుకొని, పిన సి==హింసించుచున్నాడు., 

తారానతొ_ తారాణాం పతిః=తారాపతిః, పవాంతరమున - తారాయాః 

పతిః=ాతారాపతిః, తస్మిన్ == తారాపతౌ. 

వాొతౌజునీ_ వాత మోజః యస్య సః==హతౌజాః, తస్మిన్ =హతౌజసి. 

మాయామయీశ్ _- మాయాయాః వికారః==మాయామయీ, తాండా 

మయామయీం. 

రొవజీః. రావణస్య అపత్యం పుమాన్ =రావణిః. 

_తిబిరోబివర/గావాం- తిమిరాణ్యేవ చికురాఃజాతిమిరచికురాః, తిమిర 

చికు రేషు గృహీత్యా=తిమిరచికుర గావాం. పక్షాంతరమున-తిమిరాణీవ 
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చికురాః==లిమిర చికురాః, తిమిరచికురేషు గృహీత్వా == == లిమిరచికుర 

| గాహమ్,. 

గభన్స్ నీరౌట్ = గభ వీ స్త్నాం రాట్ గభ స్తిరాట్. 

భావము : 

ఆ సమయమునందు రాతి గడిచి పోవుచున్నది. దానిని. జూచి కుము 

దము కలువ ముడుచుకొనినది. ఆ విధముగనే సీతయొక్క._ వధను విని కుముదు 
డను వానరుడును దుఃఖించెను. అర్రే నీవును నలుడును ని|ద యింకను దొలగ 

నందువలన గనులను మూసుకొనియుండిరి. పక్షాంతరమున-నలుడను వానరు 

డును నిం|దజిత్తు గావింపనున్న సీతావధోద్యమమును విని, దానిని. జూచుటకు 
సహించుటకు నశక్తుడై. దుఃఖముతో తన చేతులచే గన్నులను మూసుకొనెను, 

అప్పుడా ఇం దజిత్తు, మాయచే గల్పింపబడిన సీత నెట్టు చీకట్టవలె నల్టనై న 

కురులయందు( బట్టుకొని హింసించుచుండెనో యక్ష సూర్యుడు రాతిని చీకట్టనెడి 

కురులయందు? బట్టుకొని హింసించుచుండెను. అనగా [పభాతకాలమగుటవలన 

సూర్యోదయముచే చీకట్టు. దొలగిపోయెనని యభిప్రాయము, ఇం|దజిత్తు మాయా 
సీతను( గల్పించి చేయనెంచిన హింస కల్పాంతరమునకు సంబంధించినదిగా 

భావింపవలయును. ॥8॥ 

ళో. త్రిదశమిథున | క్రీడాతల్సే విహాయసి గాహతే. 
నిధువనథుతస్రగ్భాగ శ్రీభరం (గహసం(గహాః, 

మృదుతర కరాఒఒకారై స్తూలోత్క_రై రుదరమృరిః 

పరిహరతి నాఖండో గజ్లోపధానవిధాం విధుః, ఫి 

ప.పి, (తిదశ మిథున | కీడాతల్చే - విహాయసీ = గాహాతే నిధువనధుత[సగ్భాగ 

భ్రీభరం- గహసం[గవాః. మృదుతరకరాఒ౬౭౬కారై 8- తూలోత్క-రై = 

ఉదరమృరిః-పరివారతి-న-అఖండః -గ జ్ఞోపధానవిధాం-విధుః, 

అర్థము: (గహసం[గహః, [గవా ==తారలుకు శ్ముకాద్మిగహములు మున్నగువాని 

. యొక్క, సం(గవాః = సమూవాము, (తిదశమిథునకీడాతల్చే, 
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[తిదశ == దేవతలయొక ్క, మిథున==దంపతులకు, క్రీడాతల్చే == కేలికి 

పడకవంటిదైన, విహాయసి == అకసమందు, నిధువనధుత సగ్భాగ 

[శీభరం, నిధువన=ా-సురతకాలమందలి కడలికలచే, ధుత==శటునటు 

విసరబడిన, (సక్==పునృమాలలయొక్క, భొగ= అంశ ములయొక్క, 

(శీభరం=కాంతిభారమువంటి కాంతిభారమును, గాహతే==పొందుచున్నది, 
కిబ్బువ2మతియు, అఖజ్ఞః = పూర్ణ మబ్ధలము గలిగిన, విధుః=చం|దుడు, 

మృదుతరకరాజఒ౬కారై 8; మృదుతర=ాచాలామె తని, కర == కిరణము 

లనెడి, ఆకారైః = అకారముగర్లిన, తూలోత్క-రై£, తూల=దూదియొక్క 

దత్క-రై కస మూహములచే, ఉదరమృరిః = పొట్టను నింపుకొనినవాడై , 

గణోపధాన విధాం; గణ్బ=ాకణతలకు, ఉపధాన == గుం[డపు దిండు 

యొక్క, విధాం==సామ్యమును, న పరిహరతి-- వదలుటలేదు, అనగా 

డిండు పోలికను వహించియున్నా డని యర్థము. 

శు! కాది గహములు మాల్యఖండశోభను, చం|దుడు దిండుశోభను వహించి 

నట్టు చెప్పుటవలన నిదర్శనాలజ్కారము. 

(తబళమిథడున (తీడాతల్లే- |తిదశానాం మిథునాని=ా| తిదశమిథునాని, 
[కీడాయాః తల్పం=ా |కీడాతల్పం; [తిదళమిథునానాం [క్రీడాతల్పం = 

[తిదశమిథునకీడాతల్బం, తస్మిన్ == (తిదళమిథున కీశాతల్చే. 

శిదువనధుతనగ్యాగ(ళీభర్ం- నిధువనే ధుతాః = నిధువనధుతాః, 

నిధువనధుతాళ్చ తాః | సజశ్చవానిధువనధుత సజః, నిధువనధుత _స్రజాం 

భాగా 8 నిధువనధుత సగ్భాగాః, (శీణాం భరః=|శీభరః, నిధువనధుత 

(సగ్భాగానాం [శీభర ఇవ [శీభరః = నిధువనధుత| సగ్భాగ కీభరః, 

తం==నిధు వ నధుత|సగ్భాగ|శ్రీభరమ్. 

(గవానం(గవాః- _గహాణాం సం గహః=(గ్రహసం[గవాః* 

మృదుతరతరాఒ౬తా రై 8 అత్యంతం మృదవః = మృదుతరాః, 

మృదుతరాశ్ళ తే కరాశ్చ=-మృదుతరకరాః, మృదుతరకరా ఏవ ఆకార 

మేషాం లేజమృదుతరకరాఒ౬కారాః, తై ః==మృదుతరకరాఒఒకార్డె 8, 



664 శ్రీహర్ష నైషధము 

తాలోత్.₹ ౭ తూలానా ముత్కరాః = తూలోత)_రాః, లై 1232 

తూలోత్క_రై 8, 

ఉద రమ్భ 608 ఉదరం లిభ ర్రీతి== ఉదరమృరిః. 

_ అఖిద్దిః- న్ ఖలణ్ణుః == అఖజ్ఞః. 

గద్జోవధానవిధాం- గబ్జస్య ఉపధానం= గ జ్లోపధానం, గజ్ఞోపధానస్య 

విధా=గజ్ఞోపధానవిధా, తాం==గ భ్రోపథానవిధాం. 

భావము : 

శు! కాది గవాముల యొక్కయు, తదితర గవాముల యొక్కయు 

సమూహము దేవతామిథునములు తమ సురత కేళి సెజ్జయైన యాకసమునందు 

సంభోగ -సమయమునందలి పబలములగు కదలికలచే నిటునటు విసరిన పువ్చ 

మాలల తునుకల యొక్క శోభను వహించుచున్నవి. మెత్తని కిరణము లనెడి 
దూదితో ( బొట్టను నింపుశొనిన గుండమగు పూర్ణ చం|దుడు, ఆ దేవతామిథున 

ములు తమ కణతల కానించుకొనిన దిండుయొక్క పోలికను వహించు 

చున్నాడు. Err 

ల్లో, దశశత చతుర్వేదీశాఖా వివ_ర్హన మూర్తయః 
సవిధ మధునాఒలజ్కుర్వ న్సి (ధువం రవిర శ్మయః, 

వదనకుహరే ప్వధ్యేత్తూణా మయ న్లదుదజాతి 
(శ్రుతిపదమయ _న్తేషామేవ (ప్రతిధ్వని రధ్వని. 10 

ప.వి. దశళత చతుర్వేదీశాభావివ రనమూ రయః-సవిధల- అధునా = అలజ్కా- 

ర్య న్రి-|ధువం-రవిరశ్కయః_వదనకుహరేమ.- అధ్యేత్తూణామ్,అయం - 
తత్ -ఉదఇ్బుతి-.[శుతిపదమయః-తేషామ్-ఏవ- | పతిధ్యనిః-అధ్యని, 

ఆర్థము : దశశత చతుర్వేదీ కాఖావివర్తన మూర్తయః; దశశత == వేయెన, 
చతుర్వేదీ = నాలుగు వేదములయొక్క_; శాఖా = కాఖలయొక్క-, 

వివ ర్రన=-పరిణతియొక్క., మూర్తయః==శరీరములు కల్లిన, రవి 

రళ్మయః-రవి=ాసూర్మనియొక్క_, రశ్శయః= కీరణములు, ఆధునా=ా 

ఇప్పుడు అనగా ఉదయ కాలమునందు, _ువం= ఎర్పిప్పుడు, సవిధం= 
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మన సమీప (పదేశమును, అలజ్కూర్వ నిాభూషించుచున్నవి. అనగా - 

సమీపమునకు వచ్చుచున్నవని యర్థము, తల్== అందువలన అనగా 

సూర్యకిరణములు దగ్గజగా వచ్చుటవలన, తేషామేవ == ఆ కీరణ 
ములకే, అయంజ=ఈ వి: నబడుచున్న, [శుతిపదమయః = వేదాక్షర 
స్వరూపము గల్గిన, [పతిధ్వని = మై [పతిధ్వసి అనగా సూర్యకిరణముల 

నాశ్రయించి ఈ లోకమున వచ్చిన సూర్యలోకపు వేదధ్వనియొక్క 
(పతిశబ్దము, అధ్యేత్యూ ణాం==ఇచ్చట వేదపాఠము( జేయునట్టి జనుల 
యొక, వదనకుహ రేషు= ముఖరం| ధములయందును, . తథా=ాఅద్రే, 
అధ్వనిడాళబ్దగుణ స్వరూపమైవ ఆకాశ మార్గ మునందును, ఉదజ్నుతి = 

పెకి వచ్చుచున్నది. “బుగ్చిః పూర్వారే దీవి దేవ ఈయతే” ఇత్యాది 

వేదముచే సూర్యకిరణములు  శ్రుతిపదస్వరూపములే. సూర్యలోక 
వాసులుకూడ నిప్పుడు వేదముల నధ్యయనము గావించుచున్నారు. 

“ద్వితీయే చ తథా భాగే వేదాభ్యాసో విధీయతే” యను వచనము దానికీ 
(ప్రమాణము. ఇప్పుడు వేదాధ్యయనము గావించు మానవులయొక్క 
ముఖరం| ధములయందు( బైకివచ్చెడి ధ్వని సూర్యలోకవాసులయొక్క- 

వేదాధ్యయన (పతిధ్వనియే. అడి సూర్యకిరణముల నాధారము గావించు 

కొని వచ్చినదని యాశయము. 

దోళకతచతుర్చేదీ కాథ్రాబివర్తను మూర్సీయః - దళ శతాని యాసు ' 
తాః = దశశతాః, చతుర్జాం వేదానాం సమాహాఠళః = చతుర్వేదీ, 

చతు ర్వేద్యాః కాఖాః=చతు రేందీ కాఖాః, దశశతాళ్చ తాః చతుర్వేదీ 

కశాథాళ్చు = దళశశత చతుర్వేదీ శాఖాః, దశశతచతుర్వేదీశాఖానాం 

వివ ర్షనాని==దశశతచతుర్వేదీ శాఖా వివరనాని, దశశత చతుర్వేదీ 
శాఖావివర్తనాని మూర్తయః యేషాం తే== దళశత చశుర్వేదీ శాఖా 
వివరన 'మూర్రయః. 

_రబిరోళ్ళుయః = రవేః రళ్ళయఃమారవిరశ్ళయః. 

వదనఖవారేవు _ వదనస్య కుహరాణి==వదనకువరాణి, తేషు = 
వదనకుహరేషు, | 
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(భతివదోమయాః = [శుతేః పదాని == (శుతిపదాని,  [శుతిపదానాం 

వికారాః=2|శుతిపదమయాః . 

భావము ; 

నాలుగు వేదములకు. జెందిన వేరు శాఖల పరిణతుఠే స్వరూపముగా 6 

గల్గిన వేయి సూర్య కిరణములు ప్రాతఃకాలమున మన సమీపభూమి నలజ్కరించు 

చున్నవి. అట్టు సూర్య కిరణములు సమీపమునకు వచ్చుటవలన ఆ సూర్య 

_కిరణములకు సంబంధించినదే ఈ వేదమయమగు (పతిధ్వని; ఇచ్చటి వేదపాఠకుల 

యొక్క ముఖరంధముల యందును అర్రే శబ్దగుణ స్వరూపమైన యాకాశ 
మార్గమునందును పెకి వచ్చుచున్నది. “బుగ్భిః పూర్వాహ్హై దివి దేవ 

ఈయళలే” యను [కుతి ననుసరించి సూర్యకిరణములు [శతి వాక్యములలోని 
పద స్వరూపములు గలవి, సూర్య లోక వాసులుగూడ నిప్పుడు వేదాధ్యయన 

మును గావింతురు. ఇప్పుడు వేదాధ్యయనము! గావించెడి మానవులయొక్క 

కంఠ రల ధములనుండి వెలువడునట్టి ధ్వని సూర్య లోకవాసులయొక్క- వేదా 

_ధ్యయన |పతిధ్యనియే. ఆ |పతిధ్యని సూర్యకిరణములనుండి యిట. దేబడిన 
దని యాశయము. ॥10॥ 

ల్లో, నయతి భగవా న మ్ళౌజ స్యానిబంధన బాన్షవః 

కిమపి మఘవత్సాసాదస్య (పభఘాణ ముసఘ్నతామ్, ' 

ఆపసరదరి ధ్వాన్న _పత్యగ్వియత్పథ మజ్జలీ 

లగన ఫలద(శ్రాన్త స్వర్ణాచ లభ్రమ విిభమః. 11 

ప. వి. నయతి-భగవాన్ - అమోజస్య- అనిబంధన బాంధవః- కిమ్-అపి- మఘ 

మత్చా9సాదస్య- [పఘాణం- ఉపఘ్నతామ్- అపసరదరి ధ్వాన్త |[ప్యత; 
గ్వియత్సథ -మజ్ఞలీలగన-ఫల ద్మశాన్త స్వర్ణాచల[భమ విభమః. 

అర్థము: అమోజస్య==-పద్మ మునకు, ఆనిబంధనబాన్ధవః ఇ అనిబన్ధన== ఎలాంటి 

._ నెవములేని, బాంధవః=చుట్టమెన, భగవాన్ ైభగవంతుడగు సూర్యుడు 

అపసరదరిధ్వాన్త (పత్యగ్వియత్సధ మజ్ఞలీలగ న ఫలద్య ళా న్లస్వర్జాచల 
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[భమ విిభమః- ఆపసరత్ = తొలగి పోవుచున్న, ఆరి=ాపతిబంధకము 

లైన, ధ్వా_న్ల=ాచీకట్టు గలిగిన, [పత్యక్ =ాపడమబిదై న, వియకృథ 

మజ్ఞలీ = ఆకాశ మార్గ మునందు, లగన=సంపర్మ్కము కల్గించుటచే, 

ఫలత్ =-సఫలమగుచున్న, అ[శా_న=నిర నరము, స్వర్ణాచలచామే రు 

పర్వతముయొక్క-, | భమ ==|పదక్షీణముగావించుట యును, విభమః= 

విలాసము కలవా డగుచు, కిమపి = ఎందువలననో, మఘవ|త్పాసాదస్య = 

ఇల దభవనమగు వై జయ నము యొక్క, [పఘాణం = ముంగిలిని( 

గూర్చి, ఉపఘ్నతాంచసమీపభూమి నా|శ్రయించి యండుటను, నయతి 

== పొందుచున్నాడు. 

అనీవింధోన వాన బోః- అవిద్యమానం నిబన్ధనం యస్య సః ౫ అనిబన్థనః 

అనిబన్ధన ళ్చాసొ బాంధవళ్చ == అనిబంధనజాంధవః. 

మభువ (తా సాదనం _ మఘవతః [పాసాదః = మఘవ(త్పాసాదః, 

. తస్యవామఘవ(త్పాసాదస్య.. 

అవనర్ దరిధ్యా న (వత్యా గ్నీియల్ఫ్థ మజ్జలీలగనో భలదో (కొ గ్లో 

న్వర్జాచల(భమ బి (భో. అపసర న్లి చ తాని ఆరీణి చ = అపసర 

దరీణి, ఆపసరదరీణి ధ్వానాని యస్యాం సా==అపసర దరిధ్యానా చసా 

(పతీచీ చ==అపసరదరిధ్యా న (పత్యక్ , వియతః పన్థాః == విమత్పధః, 

వియత్పథస్య మణ్జలీ, = వియత్సథ మండలీ, అపసర దరిధ్యా న| పతీచీ 

చ'సా వియత్పథ మజ్ఞలీ చ =అఆపసరదరిధ్వా న పత్యగ్వియత్పథ మజ్ఞలీ, 

అపసరదరిధ్యా న (పత్యగ్వ్యియ తథ మణ్ణల్యాం లగనం = అపసరదరి 

ధ్వాన, |[పత్యగ్వియత్పథ మజ్ఞలీ లగనం, అపసరఠరదరిధ్వాన [పత్యగ్వి 

యత్సథ మణలీ లగనేన ఫలన్ ==-అపసరదరి ధ్యాన (ప్రత్య గ్వియత్పథ 

మజ్జలీ లగనఫలన్ , స్వర్ణాచలస్య భమ = స్వర్ణాచల్యభమః, 

అశాన్తం స్వర్ణాచలభమః = ఆ[శాన స్వర్థాచల|భమః, ఆ|కా న్ల 

స్వర్ణాచల[ భమ ఏవ వి భమః =అ|కా నస్వర్హాచత్మభమ విభమః. అప 

సరదరిధ్యాన (పత్యగ్వ్యియత్సథ మజ్జలీ లగనఫలన్ ఆ|కాన్ల స్వర్ణాచల 
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“(భమ వ[భమః యస్య సః==అపసర దరిధ్యా వృవత్యగ్వయళ్చరమణ్డు 

ఫలద(శొన్త న స్వర్ణాచల భమవి భ్రమ. 

భావము : 

పద్మముల కవ్యాజబంధువై న. సూర్యభగవాను(డు' పశ్చిమాకొశపు వీథి 
యందు( దన కిఠణములను6 |బసరింపం జేయుటచే. జీకట్టనుం, దొలగించుట 

వలన సవలు(డై ఎల్పప్పుడు మేరు పర్యతమును( (బదకేణముగా( జుట్టుచున్న 

వాడై యేదియో యొక కారణముచే నిందభవనమైన వై జయ న్తమయొక్క 
ముంగిలిని జేరి దాని సమీపము 'నా శయించి యున్నాడు, బంగారుతో నిండిన 

ఖజానాను గాపాడుటకు నియమింపంబడిన రక్షకు. డా ఖజానాచుట్టును(. దిరు 

గుచు నందే గూఢముగా నున్న శతువును వెంట నంటుచు నా బొక్కసము 
నందుండి వానిని దూరముగా( దరిమి, బొక్కుసము చుట్టును తన పర్మిభమణ 

మును సథలపజచుకొనుచున్నవాడై యెట్లు వి|శాంతి కొరకు నా బొక్కసపు 
ముంగిలిని( | బవేశించునో యే యీ సూర్యు(డు బంగారు కొండను గాపాడు ' 

టకై దాని చుట్టును |బదక్షిణము( గావించుచు దొంగల కవకాశ మొసంగుటిచే 
శ్మతువైన అంధకారమును దూరముగా. దటిమి యిం[ద భవనము యొక) 

ముంగిట వి|కాంతి( బుచ్చుకొనెనని యాశయము. అనగా సూర్యుడు శ|తువ 

వంటి చీకటిని. దశిమి క్షణకాలమున నుదయ పర్వతమును. జేరెనని యళ 

[పాయము. 

ల్లో, నభసి మహసాం ధ్వాన్న ధ్వాజ్ఞి (పమాపణ ప్యత్రిణా 

మిహ విహరణై ౪ _శ్యెనమ్చూతాం రవే రవధారయన్, 

శశవిశసన (త్రాసాదాశా మగా చ్చరమాం భనీ 

తదధిగమనా తారాపారావతై రుదపీయత. 12 

ప, వి. నభసి _ మహసాం-ధ్వా న ద్వాజ్ఞ [పమాపణ పతిణామ్ = ఇవాఎశై ౮న 

మ్పాతాం_రవేః_అవ ధారయన్ - శశవిశసన|తాసాత్-ఆశామ్-అగాత్ - 

చరమాం-శశీ_తదధిగ మనాత్ -తారాపారావతై ః-ఉదపీయత, 
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పతన[కియగను, నక్ష తములను( బావురములుగను రూపించుట వలన 

రూపకాలజ్కారము . 

భావము; 

చందుడు చీకట్టనెడి కాకులను సంహరించెడి బాణములై న సూర్యకిరణము 
లాకాశమునందు విహరించుటను, సూర్యునివేట యని నిశ్చయించుకొనెనో యను 
నట్టు, తన యొడియందలి కుందేటి నా సూర్యుడు వేటాడి చంపునేమో యను 

భయమువలన( బడమటి దిక్కునకు. ఐరుగిడెను. ఆ వేటను. గూర్చి తెలిసికొని 
నందువలన నక్షత్రము లనెడి పావురములును మింటి కెగిరిపోయినవి. ఆ పావు 

రములు మైతము సూర్యుడు తమ్ముల వేటాడునేమో యను భయముచే వెడలి 
. పోయినవని యర్థము. ఆనగా సూర్యకిరణము లాకసమునందు( దిగరించు 

చున్నవి. చం[దుడు పడమట న స్తమించుచున్నాడు. నక్ష|[తములును న స్తమించి 

నవని యర్ణము. 

ఉం 
ధో, భృశ మదిభరు సారా హోారాచ్చ్యుతా ఇవ మౌ కికాః 

సురరత(క్రీడాలూనాత్ ద్వుసద్వియదజణం 

బహుకరకృతాత్ [పాతః సమ్మార్షనా దధునా పున 

ర్నిరుపధినిజావస్థాలక్షీ విలక్షణ మీక్షతే. 18 

es జ భృళమ్ _ ఆభిభరుః-. తారాః-.హారాత్ _చ్యుతాః.ఇవ -_ మౌ క్రికొః-సుర 

సురత (క్రీడాలూనాత్-ద్యుస ద్యియ దజ్జణం-బహుకరకృతాత్-పాతః- 

సమ్మార్జనాత్ - అధునా-పునః - నిరుపధినిజా౬వస్థా లశ్ష్మీ విలక్షణం లు 

ఈక్షతే. 

ఆర్భము: తారాః==నక్షత్రములు, సురసురత |క్రీణాలూనాత్ - సుర దేవతల 
యొక్క, సురత కీడా = సంభోగకేశియందు, లూనాత్ = తెగిన, 

హారాత్ = హారములై న ము త్తెముల సరములనుండి, చ్యుకా ః==జారి 
పోయిన, మౌ క్రికా ఇవ =ము త్రెములో యనునట్లు, ద్యుసడ్వియద జ్ఞణం- 

ద్యునత్ = దేవతలయొక్క, వియత్ = నివాసమైన యాకాళమనెడి, 
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అజ్బణంచముంగిలిని, భృళశంజమిక్కి-లి, అవిభరుః=నింపినవి. అనగా 

రాశియందు నింపినవని యర్థము. అధునా = ఇప్పుడు, [పాతః = 

ఉదయముననో, బహుకరక్ళతాత్, బజహుకర = పెక్కు_కిరణములు 

గల్లుటచే సహ్మసకిరణుడై న సూర్యుడనెడి యూడ్చుగానిచే, . కృతాత్== 
చేయబడిన, సమ్మార్జనాత్ == ఊడ్పువలన, నిరుపధినిజావస్థాలక్ష్మీ 

విలక్షణం, నిరుపధి=-ఆవ్యాజమైన యనగా సహజమైన, నిజ == తనదగు, 

ఆవస్థా=-స్వరూప మైన, లక్ష్మీ జ నీలవర్ణ ర [పశోభకంటె, విలక్షణం= 

వేరుగా, ఈక్ష్యలే ==చూడబడుచున్నడి. ఊడ్చుగాడు ఊడ్చినపిదప స్థల 

మెట్టు శుద్ధముగా గానబడునో, యే బహుకరుడగు సూర్యుడనెడి 
బహుకరుడు ( ఊడ్చుకాడు ) '. ఆకసము నూడ్యగనే యాయాక సము 

పూర్వుముకంటె విలక్షణముగా(గాన( ఐడినదని యర్థము. 

సమాసములు : 

నురనురత (్రీడాలూనాల్_ సురత మేవ క్రీడా==సురత | క్రీడా, శురా. 

కాం సురత ।కీడా==-సురసురత | కీడా, సురసురత | కీడయా లూనం 

సురసురత [కీడాలూనం, తస్మాత్ ==సురసు రత్మకీడాలూనాత్. 

య్యనద్భాయద్ బ్లణం- దివి సీద నసీతిజాద్యుసదః, వియదేవ అజ్జ్ఞణం = 

వియదజ్ఞణం, ద్యుసదాం వియద జ్ఞణం = == ద్యుసదియదజ్జణం. 

బనుకరక్ళ తాల్ -బహవః కరా! యస్య సః=బహుకరః, బహుకర ఏవ 

లుహుకరః, బహుక రేణ కృతం =బఐహుకరకృతం, తస్మాత్ ==బహుకర 

కృఠార్. 

ఎదవధినినావ స్థాల జీ బిలక్షణబ్ _నిర్గతః ఉపధిః యస్యా సా==నిర 

పధిః, నిజాచసా అవస్థా చ=నిజావస్థా, నిరుపధి క్చాసొ నిజావస్థా 

చ = నిరుపధినిజావస్థా, _నిరుపధినిజావస్థాయాః లక్ష్మీః == నిరుపధి 
నిజావస్థాలక్షీ, నిరుపరినిజావస్థాల వాం విలక్షణం == నిరుపధిని జావస్థా 

లక్ష్మీవిలక్షణమ్. 

భావము 3 

రా|తియందు మీంట నక్ష| తములు, దేవతా మిథునముల సంభోగకాలము 

నందు. దెగిపోయిన ముతె ప్ప ఆపు హారములనుండి విడిపోయిన ముత్తె ములో యను 
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నట్టు, ఆకసమును మిక్కుటముగా. నిండినవి. ఇప్పు డుదయము కాగనే పెక్కు 

కిరణములు గల్లినందువలన బహుకరు(డగు సూర్యునిచే (ఊడ్చెడి. వానిచే) చిమ్మ. 

బడుటవలన ననగా. సూర్యుని 5 కాంతులతో నక్ష(తములు శ తొలగింపయిడు టవలనను 

'గలదిగా 'నాకొళము ప్రప్డయడుచున్నది.. అనగా  నూడ్కెడి వాస సస 
గన 

పద్ధము చేయయడిన (ప్రదేశము. దాని ముందటి సితికందెను నెక్కు.వ కోళభగల 

॥ దిగా. 'నెట్టు శోధిం! పనో  యల్లే బహుకరుడగు సూర్యునిచే శు భ్రపజుచబడిన 

క్ష మ సైతము పూర్వస్థితి కంటెను. నెక్కువ- శోభగలదిగా గనయుడు 

రున్నదని యర్థము. : 

ల్ లో ప్రథమ. ముపహృత్యార్హ్యం తారై రఖజ్జితతండులై 8 

: : తిమిర సరిషద్దూర్వా సర్వావలీ కపలీకృతై 8, 

" వ అరకోదథ్రేజిమదై  రుదన ప్రతి. HH 

పవి |వథమమ్.ఉపవ్బాశ్య-అర్థ ్ యం-కారై.ః [ఎ _ అఖజ్జితతజ్ఞులెః- తిమిర పరిష 

: ద్దూర్వాపర్యావలీశ బలీకృతై. 1=అథ-ర5 విరుచాం-| గాసాతిథ్యం-నభ రజ స్వవి 

పోరితిబన్నజతె ఎశశిరకో ద శేజీమదైః= ఉదసక్రుభిః. 

: అర్భము: నః ఇ==ఆకసము, తిమిర పరివర్దూర్వాపర్వావలీ శ గబలీకృతై 8= తిమిర 

కక చ వీకట్టగుం. పనెడి, చూర్వాపర్వ = గరిక క ణుపులయొక్క-, ' 

న గరిక తునకల మక్క, ఆవలీ==వరుసచే ననగా 'శ్యామలవర్ణము 

ఏ వీకట్రచే, శబలీకృతై. 8=చీత్రవర్ణములు గలవిగా ననగా మి|శ్రితము 

Mg ఏయుడిన, తారె రై ః==నక్ష[తము లనెడి, ఆఖజ్జితతజ్ఞులెః=-పొట్ట 

౨. లేనట్టివియ విజుగనట్టివియనగు బియ్యపు గింజలచే "ననగా నక్షత్రము. 

లకే. (పథమం= మొ మొదట, రవిరుచాం == సూర్యకి రణములకు, ఆర్త ర §ం= 

2 పూజాసాధనమును, స ఉపవ్నత వ అథజాపిదప, | న్వవిహారిలి= 

నాకాశ మున + విహోరిభిః ==సంచరించెడి, 

“లుగా( జేయ 
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| యొక్క శేణశీమయైః==వరునల రూపముననున్న, ఉదసక్తుభిః=ానీటితో 

గలుపయిడ్న ఫేలపిండితో, (గాసాతిథ్యం, (గాసవ గాసరూపమైన, 

ఆతిథ్యం == అతిథీసత్కారమును, సృజతీవా కల్పించుచున్నదో యను 

నట్టున్న ది, 

ఇచ్చట నక్షత్రములను నక్షతలుగను, చీకట్టగుంపును గరికతునుకలు 
గను, మంచు తుంప్పరులను నీటితో ( గలిసిన చ్చీలపిండిగను రూపించుట 

వలన రూపకాలజ్కారము, 

అఖిల్జేళ తట్షురాః-న ఖజ్జీతాః — ఆభబ్జితాః, అఖజ్జికాక్చ తే తబ్జులాళ్చ 
అ 

= అభిజ్జితతబ్టులాః, తై 8 అఖిజ్జిత త బ్ఞులెః . 

త మురవరవద్దూ ర్వా వర్భా న లీళఖలీర్భతై 2- తీమిరాణాం పరిషత్ = 

తిమిరపరిషత్, దూర్వాణాం పర్వాణి == దూర్వాపర్వాణి, తిమిరపరిషదేవ 

దూర్వాపర్వాణి = తిమిరపరి షద్దూర్వాపర్వాణి, తిమిరపరి షద్దూర్వాపర్వాణా 

మావలీ = తిమిరపరిష ద్దూర్వాపర్వావలీ, తిమివరిషద్దూర్వాపర్వావల్యా 

శబలీకృతాః = = తిమిరపరిషద్దూర్వాపర్వావలీ గబ లకృతాః, త్రెః = 

తిమిరపరిషద్దూర్వా పర్వావలీ శబలీకృతై 8. 

. రబిడచాం=రవేః రుచఃజారవిరుచః, తాసాంవారవిరుచాం. 

(గాసొతిథ్యం_ ఆతిథయే ఇదం ఆతిథ్యం, (గ్రాస ఏవ ఆతిథ్యం=ా' 

(గాసాతిథ్యం, తత్ గాసాతిథ్యం. 

న్నంవినోలొలిః- స్వస్మిన్. విహర నీతిడాన్యవిహారిణః, తె తై 8==స్వవివోరిలిః. 

లిలిరజోధ [కే జీముయెః. శిశిరస్య క్షోదా౭=ాశిశిరతోదాః, శిశిరజ్షోదానారి 
(కణ ః=ీిరటోద| శేణ్యః, శిశిర క్షోద! శేణీనాం వికారాః = శికిరతోద 

| శేణీమయాః, దై. కోరకు దశ్రణీమదైః. 

_ ఉదనవ్రలిః _ ఉదకమి[9తాః సక్తవః = ఉదస క్రమ, తః = 

ఉదసక్షుఖిః. 
= 

49). 
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ఆకసము (వభాతమున తనయందలి వీకట్టగుం పనెడి గరికల దలములచే 

కలుప(బడి చి తవర్గము గలవిగా( జేయంబడిన నక్ష|తము లనెడి విజుగని 

వియ్యపు:. 'గింజలచే ననగా నక్షతలచే మొదట రవికిరణముల కర్ద్య మొసంగి 

పిదప, తనయెడ వ్యాపించి తిరుగుచున్న మంచు తుంపర లనెడి సీటం దడిపిన 

: పేలాల చూర్ణములతో నాహారరూపమైన యతిథిసత్కారము( _జేయుచున్నది. 

ఇంటికి విచ్చేసిన యతిథికై తొలుత నర్త్ష రథము నిచ్చి పిదప నన్నదానమ చే చేయుట 

గృహస్థధర్మమ గదా. ulAn 

FF జ "అసుర హితము ప్యాదిత్యోక్టాం విస త్తి ముపాగతం 

ము _ దితిసుతగురుః ప్రాజై రోకు కుం నకిం కచవత్తమః, 

స వఠతి లుఠతీ కళ్ళే విద్యా మయం మృళతజీవనీ. 

. యది న వహతే సన్ధ్యామౌనవ్రతవ్యయలీరకామ్.. కేర్ 

పు వి, . ఆసురహతమ్-అపి- ఆదిత్యోర్థాం- విప త్రిమ్- ఉపాగతమ్= దితిసుతగురుః- 

_ ప్రాదైః-యో క్తుం-న-కిం-కచవత్- తమః-పఠతి-లుఠతీ- కట్టేవిద్యామ్- 
_అయం-మృతజీవనీ- యది=న= వహాతే- సష్ద్యామాన వతవ్యయశదరామ్. + జ 

నా. 

అర్ధము : దికిసుతగురు:-దితిసుత వాదితికమాడంగ రాశ్షసులకు, గురుః = 

అ rts నను, పశాంతళమున-అసు= పంక రహిత మపి = 

ల -శూన్యుండై న నను, - - ఆదెత్యోత్థాం; 'ఆదిత్య=సూర్యునివలన, ఉగ్ధ్థా౭= 

.  ఉర్భవించిన, పశాంతరమున, ఆడిత్య= దేవతలచే, ఉర్జాం=ాఏర్పడిన 

' (దేవతలు పంపుటచేతనే, కచుడు వెళ్త్లటవలన నతనికి( గల్లిన యాపద. 

వ. “దేవతా. మూలక మని యర్థము) ' విప తిం = ఆపదను, (వినాళమును) 

ఉపాగతం=ాపొందిన, తమః = వేకటిని, | కచవత్ = బృహస్పతి = 

: కుమారుడగు కచునివలె. (బృహస్పతిపు తుడు కచుడు. దేవత లచేం 

_™ (గేరేపింపయడినవాడై. సంజీవని యను ఏ విద్యను. 'నేర్సుటకు చక్రుని 
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చెంతకు బోయెను, ఆత(డు రాక్షసులచే( జంపబడినవాడై మఅల, 
వక్షునిచే (బతికింప(బడెనని భారత కథ), (ప్రాణై ౯==|పాణములతో, 
యోక్తుం=ాచేర్చుటకు, కణ్టేడాకుత్తుకయందు, లుథతీం== ఆడుచున్న, 

మృతసష్టోవనీం == = మృత. “సంజీవనీ యను, . విద్యాం = విద్యను 

(మంతమును), న పఠతి కిం = చదువడా యేమి? [అనగా తప్పక 

చదువునని యర్థము, “ అయం'== ఈ శుకుడు, సంధ్యామౌన వత 

వ్యయభీరుతాం -  సంధ్యా=ా సంధ్యాకాలమందలి, మౌనవత = 

మౌనమైన [(వతమునకు, 'వ్యయాత్ ==భంగ మువలన, భీరుతాం = 

భయశీలత్వమును, న వహతే యది==వహించుట లేక పోయినచో యని 

యర్థము. అట్టు కానిచో, నెదుటనున్నట్టి తనశిష్యులగు నా రాక్షసులకు 

మేలును గల్గించు. నంధకారము నశించుట నెట్టు ఉ పేకేంచును? 

అనురోపొతన్ = ఆసురాణాం హితం అసురపితం, తత్ == అసురహి 

తమ్, పవాంతరమున = అసునా రహితః=-ఆసురపాతః, ' తమ్ అసు 

రహితమ్. 

దితినుతొగుటః _ దితేః సుతాః=ాదితిసుతాః, దితీసుతానాం గురుః= 

దితిసుతగురుః. 

తొచవత్  కచమివ=ాకచవత్. 

నంధ్యామౌన వతవ్వ్య యభీదతామ్ ణః సంధ్యాయాం మౌనం==సంధ్యా 

మౌనం, . సంధ్యామౌన మేవ వతం=ా సంధ్యామౌన|వతమ్, సంధ్యా 

మౌన | వతస్య వ్యయః=సంధ్యామౌన వతవ్యయః, సంధ్యామౌాన్నవత 

వ్యయాత్ భీరుతా, సంధ్యామౌన వత వ్యయలీరుతా, తామ = సంధ్యా 

మౌన వతవ్యయలభీరుతామ్. 

భావము : 

రాక్షసులకు గురువైన శు కాచార్యుడు ఆసురహితమున ననగా రాతి 

రాక్షసులకు పొతమును గూర్చునదియును,. (ఆసువులతో హూన్యమైనవాడును. 



676 — .. భ్రీహర్ష నైషధము 

ననగా [ప్రాణములు తొలగినవాడును) _ఆదిత్యునివలన( గల్లినదియు, చీకటి. 
పక్షమున- _సూర్యునివలన( గల్లినదియును, కచపశ్షమున. డేవతలవలన గల్లినదియు 

నగు నాపద నొందిన వీకటిని క చునివలె( బాణములతో సంధిల్ల( జేయుటకు, 

తన కుతుకయందు నిరంతరము తిరుగుచున్న మృతసళలజివని యను విద్యను 

ననగా మం్యతమును పఠింపడా యేమి? తప్పక చదువ(గలడు. కొని యా 
శుకుడు తన సంధ్యాచరణమందలి మౌన్యవతమునకు భంగము కలుగునని 

భయపడకయుండుట యవసరము. ఆతడు. తన మౌన [వతభంగమువలన 

భయపడకయున్నచో, నామృత సంజీవనీమం్యత మును, బఠించి, తన శిష్యులైన 

రాక్షసులకు హితము. గూర్చునట్టి యంధకారము నశించుట ను పే పేక్షించును.. 

య 

FAG ఉదయశిఖర స్టా న్యహ్నా రణేఒ[త్ర నిశః కలే 

దధతి విహరత్పూ షా ణ్యుష్మ్రద్రుతాళ్మజతు(స్రవాన్, 

ఉదయదరుణ (ప్రహీభావాదరా దరుణానుజే 

మిలతి కిము తత్సజ్షా చ్చజ్కయా న వేష్టక వేష్టనా. . 

ప.వి. ఉదయశఖర పస్థాని-అవ్నో -రబే-ఆత -నిశః-క్షణే-దధతి - విహరత్పూ 

షాణీ = ఉమ్మ దుతాశ్మజతు[ నవాన్ - ఉదయదరుణ।| పహ్వీభావాదరాత్ - 

అరుణానుజే-మిలతీ-కీమ్- ఉ -తత్సడజ్షాత్-శ జయా -న వేష్టక వేష్టనా. 

అర్థ ము: అ|తవఈ, వచేజజ2సమయమందు, ననగా నుదయకొలమునందు, 

నిశఃయార్యాతికి, అహ్నా (సహ)=పగటితోడ, రణే సతి=-యుద్ధము 

జరుగగా, షి హరత్పూగాణి- విహరత్ = యుద్ధము చూచుటకై సంచరించు, 

పూషాణి= = సూర్యుడు గల్లిన, ఉదయశిఖరిప్రస్థాని- _ఉదయశిఖరీ=ాఉదయ 

పర్యతముయొక, |ప్రస్థాని=సాను ప్రదేశములు, ఊఉవ్మ[దుతాఒశ్మజతు 

(సవాన్ = ఉవ్మవావేడిచే, [దుత=ాక జగిన, ఆఅశ్మజతుాశిలాజతు వనెడి 

._ ధాతువులయొక్క, [సవాన్ = పవాహములను, దధతి = రక్ర|పవాహ 

ములవలె ధరించుచున్నవి. తేన=దానిచే, ఉదయదరుణ[పహ్విభావాత్ - 

ఉదయత్ == ఉదయించుచున్న, అరుణ: సూర్యసారథియైన యనూరుని 

యొకు, (పహ్వీభావడావందనమునందు, ఆదరాత్ =ఆస క్రివలన, 

అరుణానుజే= అరుణుని సోదరుండగు ర క్తవర్హముగల్లిన గరుడు(ండు, ' 
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మిలతి సతి==కలియచుండగా, నవేష్టకవేష్టనా; నవ==నూతనములై న, 
ఇష్టక =ఇటుకలు కల్గిన, వేష్టనా=[పాకారము, శజ్కా్యా కీము =శంకింప( 

. దగినదాయేమి? ఏల యనగా, ర క్రవర్గుడగు గరుడుని కాంతి కొండకు 

._ సమీపమున నున్నది. అందువలన కొండకు నెజ్జిని యిటుకలతో పాకా 

రము గట్టిన ట్రున్నదని యర్థము. 

ఉదయలిఖరి (వస్థాని.ఉదయస్య శిఖరీ== ఉదయశిఖరీ, ఉదయశిఖరిణః 

(ప్రస్థాని=ఉదయశిఖరిపస్టాని. 

బీవొాళత్సూషాణ్ _ విహరన్ పూషా యేషు తాని == విహరత్పూషాజి, 
ఉష్ణ [దుతాళ్య విత (నవాన్ _ ఉవ్మణా (దుతాని = ఉష్మదుతాని, 

' ఆశ్మనః జతూనిడాఅశ్మజతూని, ఉష్మ్యదుతాని చ తాని అళ్మజుతూని 

చ== ఉష్మ[దుతాళ్మజతూని, ఉమ్మ (దుతాశళ్యజతూనాం |సవాః==ఉమ్మ 

_(దుతాగ్మజతుసవాః; తాన్=ఉష్మ[దుతాశ్మజతు[సవాన్. 

డఢడదయదడుణ (భార ఖావాదరౌల్ = ఉదయం శ్చాసౌ ఆరుణశ్చ: 

ఉదయదరుణః, ఉదయదరుణస్య [పహ్వీభావః = ఉదయదరుణ (పహ్వి 

భావః, ఉదయదరుణ |పహ్వీఖావే ఆదరః; ఉదయదరుణ |ప్రహ్వీభావా 
. దరః, తస్మాత్ == ఉదయదరుణ[పహ్యిభావాదరాత్. 

అరుణానునో _ అరుణస్య అనుజః =అరుణానుజః, తస్మిన్ = =అరుణానుజే. 

నవోచ్టకవోచ్చనా - నవాః ఇష్టకాః యస్యాం సాజూ నవేష్టకా, నవేష్టకా చ 

సా వేష్టనా. చ=నవేష్టకేష్టనా. 

భావము ; : 

ఈ యుదయకాలమునందు తమ తమ యధికారమును స్థాపించుకొనుట కె 
రాతికీ( బగటితో యురగ్ధమేర్చడుచున్నది. ఆయుద్ధమును జూచుట కై సూర్యుడు, 

ఉదయవర్యతపు చణజియలయందు సంచరించుచున్నాడు. ఆ చణీయలయందు, 

సూర్యకిరణములచే కణిగిన శిలాజతు| దవములు ప్రవహించుచున్నవి. ఆ (పవావ 

ములు ఉదయరాగన్లులచే నెజ్జబారియన్నవి. ఆ సమయమున, ర క్షవర్గముగల్లిన 
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గరుడుడు సూర్యోసారథియైన తనయన్నయగు నరుణునికి నమస్కరింప రాగా. 
నాతని యొడలిర కప్పువన్నెను(బట్టి యెజ్జనియిటుకలతో గట్టిన (పాకార మచ్చట 

యేర్పడినదా యని భావింపందగియున్నది. 11161 

శ్లో. రవి రథహయా నళ్వస్య ని (ధ్రువం బడబాబల' 
(గతిబలబలావస్థాయిన్యః సమీక్ష్య సమీపగాన్, 

నిజపరిబృధం గాఢ(పేమా రథాజ్ఞవిహజ్లమీ 

స్మర శరపరాధీనస్వా నా వృషస్యతి సమ్మతి. 17 

ప. వి. రవిరథహయాన్ _ అశ్యస్య న్రి- (ధువం- బడబాపీ- బల| పతిబలబలావస్థా 

యిన్యః - సమీక్ష్య - సమీపగాన్ - నిజపరివృఢం - గాఢ పేమా_రథాజ్లి 
విహజ్లమీ-స్మరశర పరాధీన స్వానా -వృ షస్మతి-సమృ్పగతి. 

ఆర్థ ము: ఐల| పతిబల బలావస్థాయిన్యః- బల =బలుడను రాక్షసులకు, (పతిబల = 

శతువైన యిందునియొక్క , బల= సెన్భములయందు, స్థాయిన్యః= 

ఉన్నటువంటి, బడబాః౭ఆడుగుజ్జ ములు అనగా తూర్పు దెసయందున్న 

గుజ్జములని యర్థము, సమీపగాన్ = దగ్గరనున్న, రవిరథహయాన్ - 
రవిరథ=-సూర్యరథ ముయొక్క-_, హయాన్ == గుట్టకులను, సమీక్ష్య = 
చూచి, ఆకశ్యస్య ని = సంభోగమునకై కోరుచున్నవి, (ధ్రువం = 
నిశ్చయము, తథా==అ ట్రే, గాఢ _పేమా=గట్టి యనురాగము గల్గిన, 

(కావుననే) స్మరశర పరాధీనస్వానా; స్మరశర = మన్మథవాణములకు, 

_ పరారీన=స్వాధీనమైన, స్వానా==చి త్తముగల్లిన, రథాజ్ఞవిహజ్జమీ == 
ఆడుచ[కవాకపక్షి, నిజపరిబ్బథఢం = నిజ == తనకు సంబందించిన, 

పరిబృథం = (పభువును ననగా |పియని, "సమ్బితి = ఈ యుషః 

కాలమునందు, వృషస్యతి=ాసంభోగమునకై, కోరుచున్నది. రాతి యెడ 

బాపు గల్గిన చక్రవాకములు పగటియందే సంభోగించును. 

సమాసములు : 

రవిరణభవాయాన్ _ రవేః రథః=ారవిరథః, రవిరథస్య వహాయాః= 
రవిరథవహయా?, తాన్=-రవిరథహయాన్. 
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అళరన్మర బి - మైథునార్థ మళ్ళ మిచ్చ న్తీతిజాఆశ్వస్య ని. 

నిల [నలినల వలా వన్ధాయిన్య 2 = బలస్య (పతిబలః=బల్మపకిబలః, 

బలి పతిబలస్య ఐబలం=దిల| పతిబలబలం -బల్మపతిబలబలే. అవతిష్టన్తీతి =: 

బల|పతిబల బలావస్థాయిన్యః. 

నఖీవగాన్ . సమీపం గచ్చు నీతీ =సమీపగాః, తాన్==సమీపగాన్. 

నిదివరివ్బి ఢం _ నిజళ్చాసొ పరిబృఢళ్చ = నిజపరిబృఢః, తం = 

నిజపరిబృఢమ్. 

గాఢ (వేమా - గాఢం పేమ యస్యా స్పా=గాఢపేమా. 

రోథాజ్డబివొజ్తమీ = = రథాజ్ఞ ఏవ విహజ్ఞమః =రథాజ్ఞవిహంగమః, రథాంగ 

విహంగ మస్య త్రే=ార థాంగ విహజ్లమీ. 

నర వరాభీనోస్నాం న్రా జు స్మరస్య శరా౭=స్మరకరాః; స్మర శరాణాం 

పరాధీనంస్వా నం యస్యా సా==స్మరశరపరాధీనస్వాస్తా. 
వృవన్యంతి_వృషం మైథునార్థ మిచ్చతీతి== వృషస్యతి. 

భావము : 

బలాసురుని శ|తువై న యిం|దుని సెన్యమునందలి యాడుగుజ్జుములు, 

అనగా తూర్పుదిక్కునందలి యాడుగుజ్జములు, సమీపమందున్న సూర్యుని 
రథమును లాగెడి యేడు గుజ్జములను. జూచి సంభోగమునకై కోరుచున్నవి, 
ఆలే గాఢమైన యనురాగము గల్లినదై మన్మథబాణములకు గురియైన యాడు 
చ| కవాకము తన |పియని యువఃకాలమున సంభోగమునకై కోరుచున్నది. 

_ చ్యకవాకపములు ర్మాతులు వియోగమునొంది పగటియందే కలియుచున్న వి,॥17॥ 

ల్లా. _ఉడుపరిషదః కిం నార్హత్వం ? నిళః కిము నౌచితీ ? 

పతి రిహ న యత్తాభ్యాం దృష్టో గణేశరుచీగణ:, . 
స్ఫుట ముడుపతే రాశ్మం వక్షః నృురన్మలినాశ్మన 
చృవి యదనయో ర్విచ్చేదేఒపి (దుతం న మృతం బత. 18 

ప. వి, ఉడుపరిషదః-కిం-న అర్హ త్వం-నిశః-కీమ్-ఉ-న = జొచితీఎపతిః-ఐఇహ 

నంయత్ -తాభ్యాం-దృష్టః-గ జళశరుచీగ ణః-స్ఫుటమ్_ఉడు పతే? - ఆశ్మ౦- 
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నకః- స్ఫురన్మలినాళ్ళనచ్చవి- యత్-అనయోః- విచ్చేదే- అపి-దుతం ఆ 

నంమృతం-బత. 

అర్థము: ఉడుపరిషదః==నక్ష్యత .సమూహమునకు, అర్హత్వం == పూజ్యుడై 
యుండుట, యనగా. దిశంసింప(దగియుండుట, న, కిమ్=లేదా యేమి? 

అనగా తప్పక యున్నదని యర్థము. నిశః == రాత్రికిని, జొచితీ == 

జాచిత్యము, న కిమ్=-లేదా యేమి? అనగా తప్పకయున్నది, యత్ == 

"ఎందువలన, ఇహ = ఈ (పభాతకాలమునందు, గణేయరుచీగణః, 

గణేయ= గణింప(దగిన, ( పరిమితమైన ) రుచీగణః == కాంతిచయము 

. గల్గిన, అనగా శ్షీణమైన కాంతిచయము గల్లిన, పతిః == భర్తయగు 

చందు(డు, తాభ్యాం == ఆ నక్ష (త సమూహము చేతను, రా|తిచేతను, 

న దృష్టః == చూడ(బడలేదు. ( “ధన్యా స్తాత ! న పళ్యన్తి పతిభణ్గం 
కులకయమ్'' అని చెప్పిన [ప్రకారము ) ధన్యులైనవారు తమ భర్త 

యొక్క మరణమును, వంశనాశమును(. జూడరు, కాన తారల సమూ 

హము, రా|తి. తమ భర్తయగు చందునియొక్క - అసమయరూప 

వినాశమును( జూడలేదు. ఏలయనగా, చందా సమయమునకు మునుపే 
నక్షతము ల_స్తమించుచున్నవి. రా తియు గడచిపోవుచున్నది) క్షిజ్చ = 

మణియు, స్ఫురన్మరలినాశ్మనచ్చవి, స్ఫురత్=(కుందేటిని క ళజ్కముగా( 

గల్గియుండుట వలన నల్లగా (బకాళించు, మలిన=ానలుపువన్నెగల్లిన, 

ఆశ్మన=ాకశిలారూపమైన, యనగా శిలవలె. కఠినమైన, ఛవి. == కాంతి 

గల్గిన, ఉడుపతేః== చం[దునియొక్క, వక్షః==హృదయము, ఆకశ్మం= 

బండతో, జేయంబడీనది, స్ఫుటం==స్పష్టము, యత్ = ఏలయనగా, 

అనయో=ాతన .(ప్రియరాండగు తారలయొక్కయు ర్మాతియొక్కయు, 

విచ్చేదేఒపి== వియోగమందును,, దుతం=శీ|ఘముగా, న మృతం = = 

పగిలిపోలేదు, బత=ాకమ్షము, (పియురాం[(డ వియోగముచే చందుడు. 

"గుండె పగిలి మరణింపవలసినది. అట్లు జరుగనందువలన నతని హృద 

యము బండవంటిది, " 
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డీఢునరివదో?-ఉడూనాం పరిషత్ = ఉడుపరిషత్, తస్యాః == ఉడు 
పరివదః. వ. 

అ ర్ల త్భం-అర్హతీతి == ఆర్హ స్తీ, అర్హ న్యాః భావః అర్హ త్వం. 

జౌ బిలీ_ఉచితస్య భావః బిచితీ. 

గశోయడ బీగజః._గణయితుం యోగ్యా=-గదేయాః, గణేయాశ్చ తాః 

రుచ్యశ్చ = గణియరుచ్యః, గణేయరుదీనాం గణః యస్య సః=గణేయ 

రుబీగణ:. - 

డీఢడునతో౭._ ఉడూనాం పతిః ==ఉఊడుపతిః. = 

ఆళ్యంఅళ్మనః వికారః=ఆశ్మమ్. 

న్ఫ్రలన్యలినాళ్ళ నచ్చ -ఆళ్మనః ఇయం=ాఆశ్మనీ, ఆశ్మనీ చ సా E 

ఛ విశ్చ=ా ఆశ్మనఛ్చవిః, మలినా చ సొ ఆశ్యనచ్చవిశ్చ=నులినాశ్మన 

చృవిః; స్పుర స్తీ మలినాశ్మచ్చవిః యస్య తత్ =స్ఫురన్మలినాళ్మ్శనచ్చవి. 

భానము : 

చందు డస్తమింపక మునుపే, తారల సంఘ మ స్తమించటయందును , 
“రాతి గడచిపోవుట యందును నొచిత్య మున్నది. చందు. డ స్తమింప(బోవు 

నప్పు డతని కాంతి యంతయు తటిగిపోయినది. కాన నతడు క్షీణమగుచున్న 
దశయం దున్నాడు. ఇట్టి దశయం దున్న భర్తను భార్యలగు తారలును రాతి 

యును జూడక యుండుట వారి భాగ్యము. భర్తయగు చందు డ స్రమింపక 

మునుపే ఎ భార్యలైన తారానిశ ల-సమించిరి. "అందువలన వారు భ ర్రయగు 

చందుని దుర్దశను( జూడలేక పోయిరి. అందువలన వారు ధన్యులై రి. ఎవరు 

భర్త యొక్క. వినాశ మును వంశక్షయము( జూడరో వారు ధన్యులని. స్మృతులు. 

చెప్పుచున్నవి. కాని కుందేటిని కళంకముగా వహించుటచే నల్లనివన్నె గల్లి 

అజయివలి కఠినమగు కొంతిగల చం|దుని హృదయము కాయివంటిది.,. కావుననే 

యది._యతని !పియురాం(డగు ' తారానిశలు నశించినను, వారివియోగముచే 

పగిలిపోక నిలిచియున్నది. అట్టు కానిచో నతని హృదయ మీ తరుణమున 
| భగ్నమైపోవుట యుచితముగదా! _ 119॥ 
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అరుణకిరణో వహ్నౌ లాజా నుడూని జహోతి యా 

పరిణయతి తాం సస్థ్యా మేళా మవైమి మణ రివః 

ఇయమివ స ఏవాగ్ని(భాన్సిం కరోతి పురా యతః 

కరమపి న క _స్తవై్యవోత్కః సకౌతుక మీకితుమ్, 20 

అరుణ కిరణః-వహ్నౌ _లాజాన్ ల ఉడూని _-జుహాతి -యా = పరిణయతి= 

తాం-సన్యామ్-ఏతామ్-అ వెమి _మణిః - దివః = ఇయమ్-ఇవ=సః = ఏవ 

అగ్ని భాన్తిం-కరోతి-పురా - యతః - కరమ్-ఆపి-న-కః-తస్య = ఏవం 
ఉత్క॥-సకౌ తుకమ్- ఈక్షి తుమ్, 

అర్భము: యా==ఏ [పాతఃకాలపు సంధ్య, అరుణకిరబే; అరుణ == అనూరు వనెడి 

సూర్య సారథియొక్క, కిరణే==కిరణమనెడి, వహ్నా==అగ్నియందు, 

ఉడూని==నతక్ష [తములనెడి, లాజాన్ = 'పేలాలను, జుహోతి--ఆహుతు 

లుగా నిచ్చుటవలన కానరానివానినిగా. జేయచున్నాడు. (హోమమును( 
గావించుచున్నది) ఉదయకాలపు వెలుగులచే నక్క తములు శీణమగు 

చున్నట్టును, శుభ ముగా నున్నట్టును( గాన(బడుచున్నందువలన' బేలా 

లతో ( బోలిక సరిపడుచున్నది. తాం== ముందు. జెప్పబడిన, ఏతాం= 

ఈ కాన(బడుచున్న, సన్ధ్యాం==పాతఃసంధ్యయను వధువును, దివః= 

ఆకాశమునకు, మణిః=రత్నమైన సూర్యుండు, పరిణయతి; పరి== 

అంతట, నయతి=కొనిపోవుచున్నాడు. (పెండ్రియాడుచున్నాడు) అని, 
భావింతును, యతః=ఏలయనగా, ఇయమివ= ఈ సంధ్య యను పడుచు 

వలె, సోఒపి=ఆ వరుడైన సూర్యుండును, పురాడాముందు (రాబోవు 
కాలమందు) (తొలుత సంధ్య, రాబోవు కాలమందు సూర్యుండని యర్థము) 

ఆగ్నీ[భా_గిం=ఎటజ్ఞగా నుండుటవలన( దనయెడ యగ్నియను (భ్రాంతిని 

(లాజహోమమైన పిదప నగ్నిని. |! బఐదశ్నీణముగా( దిరుగుటను) కరోతి == 

చేయను (చేయ(బోవుచున్నాడు), ఒక పక్షమున, సంధ్యయ సూర్యు 
డును నగ్నియొక్క. వర్ణమువంటి వర్షమును గల్లి యండుటవలన నుభ 

యులును తమయెడ నట్టి భాన్లిని కళ్లింతురు. మణియొక పక్షమున, 
మొదట క న్యయు, ఆమె వెనుక వరుడును నగ్నికి( (బదశ్మిణము( 
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గావింతురని యర్థము. (కాన) క ఏవ జనః=ాఏ జనము, సకౌతుకం=ా 

కృుతూవాలముతోడ( (కజ్కణ సూూతము తోడను) తస్య==-ఆ వివాహ 

మాడునట్టి సూర్యునియొక్క, కరమపిడాకిరణమును (వా_స్రమును), 
ఈవీ తుం=ాదూచు టకు. నైవ ఉత్క.ః== కొ త్సుక్యముగలవాడు గాడు, 

ఒక పక్షమున అరుణోదయకాలపు హోమములు మున్నగు నిత్యకర్మలను( 

జేయుటకును, మజియొక పక్షమున- మనస్సును వినోదపజచుట ' కని 

యర్థము. కొన నందు నౌత్స కము గల్గిన వారుగనే యుందురని 

యర్థము. అనగా నరుణోదయమైనడి. నక్ష[త్రము అరుణుని కాంతియందు . 

లీనములై. పోయినవి. సంధ్యాకాల మేర్చడినది. ఇక సూర్యు డుద 
యింప( బోవుచున్నాడని యర్థము. 

అదణకీర్ శో_ అరుణస్య కిరణః = ఆరుణకిరణః, తస్మి న్=ఆరుణకిరణే. 

అగ్ని (లౌ ్ రం- అగ్నేః (ఖా నిః==అగ్ని [భా నిః, తాం=ఆగ్ని [ఖా న్తిం. 

నకొతుకం. కౌతుకేన సహితం యథా తథా==సకొతుకం, 

భావము: 

పాతస్సంధ్య యను కన్యక యరుణుని కిరణము లనెడి యగ్నియందు 

నక్ష[తము లనెడి లాజములను ననగా పేలాలను [వేల్చుచున్నది, అనగా 

నావిధముగా ( వేల్చుటచే నానక్ష్యతములను దృన్టిపథమునుండి దూరము చేయ 
చున్నదని యర్థము. అట్టి సంధ్యయను సీకన్యకను, వరుడైన సూత్య డన్ని 

[పదేశ ములకును( గొనిపోవుచున్నాడు (పరిణయమాడుచున్నాడు )అని భావింతును, 

వలయనగా, నీ సంధ్యాకన్యవలె యావరుడై న సూర్యుడును పూర్వమునందును, 

రాంటోవుకాలమందును నెల్టగానుండుటవలన నగ్నియను (శా నిని 

గర్గించుచున్నాడు ( అగ్నిచుట్టును [పదక్నిణము గావించుటను గల్లియన్నాడు). 

ఆనగా నీసంధ్యయు, సూర్యుడు నెజ్జగా నుండుటవలన( జూపరుల కగ్నియను 
[భా న్తిని( గల్లించుచున్నారు. పశాంతరమున-నగ్ని ఖా నిని వివాహకాలమునందు( 

దొలుత కన్యకయు వెనుక వరుడును నగ్నిని (పదక్షిణముగా. జుట్టుట చేయ 
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దురు. కావున నెవ్వడు కుతూహలముతో( బరిణయ మాడెడి యాసూర్యుని 

యొక్కయు . కజ్బణసూ(త్రముతో( గూడిన వరునియొక్కయు. కిరణమును. 
(హస్తమును) జూచుట కుత్కంఠ గలవాడు కాడు? ఒక పక్షమున నరుణోదయ 

కాలమున గావించెడి హోమాదులను( జేయటకును, మజీయొక పక్షమున, మనో 

వినోదమునకును. నౌత్సుక్యముగలవాడుగా గాడు? అనగా తప్పక యగునని 
యర్థము. 

అనగా .నరుణుని కిరణమనెడి యగ్నియందు [పాతస్యంధ్యయను కన్యక, 
సూర్యు డనెడు వరుని వివాహమాడు సందర్భమున నక్షతము లనెడి సేలాలితో 

లాజహోమము గావించుచున్నది. - అట్టి పోమమునందలి భస్మములై పోవుటవలన 

నదృశ్యములై .పోయినవి. ఆ |పాతస్సంధ్యయను కన్యక నాసూర్యుండు పరిణయ 

మాడుచున్నాడు, పరి== అంతట, నయతి = కొనిపోవుచున్నాడని యర్థము. 

. ఏలయనగా- ఈ సంధ్యాకన్యక యెట్టు పూర్వము తానెజ్జగానుండుటవలన నగ్ని 

(దాంతిని( గల్లించినదో, యే యీసూర్యుడును నెజగా నుండుటవలన ఖావి 

కాలమునందును నగ్ని భ్రాంతిని గల్గింప(గలడు. (వివాహ మగుచున్న యీ 

సందర్భమున పూర్వము సంధ్యాక న్యకయు వెనుక వరుడైన సూర్యుడును 

_ (అగ్నిిభమ) నగ్నియను భాన్తిని నగ్నిచుట్టును. (బదక్షీణముగా( దీరుగుట 

చేయుచున్నారు. కావున నెవ్వడు కుతూహలముతోకూడిన. (కజ్కణసూతముతో ( 
గూడిన) కరమును (సూర్యకిరణమును, హస్తమును) జూచుట కౌత్చుక్యము 

గల్లియండ (డు 2 

శో, రతిరతిపతిదె గతథశ్రీకౌ! ధురం బిభృమ స్తమాం 
౧ ౦ అల 2 

(పియవచసి య న్నగ్నాచార్యా వదామస్త సమాం తతః, 

అపి విరచితో వీఘ్నః పుణ్య(దుహాః కిల ఏ నర్మణః 

పరుష మరుషేనె నైక వ్య వా ముడేతు ముదేఒపి తత్. 

ప.వి, రతిరతిపతిదై త కౌ-ధురం-బిభృమ స్తమాం-| పియవచసి-యత్-నగ్నా, 

 భార్యాః-వదామ స్తమాం-తతః -అపి-విరచితః-విఘ్నః - పుణ్య[దువాః = 
కీల-నర్మణః-పరుషమ్ -అరు షే - న- ఏక మ్యె-వామ్-ఉదేతు-ముడే-ఆపి = 
తత్. 
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అర్థము: రతిరతిపతిద్వైత[శీకౌ; రతిారతీదేవియ, రతిపతి== మన్మథుడు నను 
వీరియొక్కు, దై ఇత == ద్వితీయత్వము గల్లినటువంటి, శీకౌ=ాసొంద 

ర్యముగల్లిన అనగా నట్టి రెండవ రతీమన్మథులారా ! అనగా నట్టి 

_ దమయనన్లీ నలులారా! | ప్రియవచసి=-స్తో తరచనమునందు, ధురం == 
భారమును, బిభృమ స్తమాం=చక.గా వహింతుము. మిమ్ములను సంతోష 

పఅచెడి నూటలను( జెప్పుటకె మేము నియమింపంబడితి మని యర్థము. 

తథాపి==అమునను, యత్ == ఎందువలన, నగ్నాచార్యాః; నగ్నడా 

వందులకు అనగా సు త్రిపొఠకులకు, ఆదార్యాః = ఉపదేశముణజేయు 

గురువులమైన మేము, తతః==ఆందువలిన, వదామ స్తమాం=ాలెస్సగా 

చెప్పుచున్నాము. జౌచిత్యము ననుసరించి (ప్రియము గాకపోయినను 
హితమును( జెప్పుచున్నాము. పుణ్యదుహః = సన్ధ్యాదేవ తార్చనాది 

పుణ్యకార్యములకు భంగము గల్గించునట్టి, నర్మణః=మీ యిరువురి సుఖ 

విహారమునకు, విఘ్నః=ాూవిఘ్నము, అపి విరచితః = బేయ(బడినదే 

యగుచున్నది, అతః == ఇందువలన, తత్ == అటువంటి, పరుషం = 

సుఖ విహారమునకు భంగము గల్లించెడి కఠినవచనమును, వాం == 

మీ యిఆువురిలో, ఏక మ్యై== ఒక్క తెయగు దమయ నికి, అరుషే=ా 

రోషము లేక యుండుటక్రై, న ఉదేతి=ాఏర్పడదు, ఆ దమయంతి దీక్ష 

స్వీకరింపనందువలన సంధ్యాదులు చేయ నవసరము _ లేనందువలన 
నామెకు మాత్రము మా మాట కోపమునే గలిగించును, ముదేఒపీ = 

సంతోషముకొజకు ననగా - సంధ్యాపూ జాదులకు( .[బేరకమైయుండుట 

వలన సంతోవముకొజకును మామాట కారణముగా, డదేతు = 

అగునుంగాత. అ్యపియముగానున్నను పితమునే _ చెప్పవలయునని 
 యాళయము. 

సమాసములు : 

రతిలతివతిదై ంతో(క్రీకొ _ రతిక్చ రతిపతిళ్చ == రతిరతిపతీ, రతి 
రతిపత్యోః టై తం యస్యాం సౌ == రతిరతిపతిదై ్వతా, రతిరతిపతి 

 ద్వ్యైతా శ్రీ యయో సౌొ=ారతిరతిపతిదై ఇత ్రీకౌ ! 
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వీఖ్ఫిను నమా అతిశయేన బిభృమఃజబిభ్ళమ _స్రమాం. 

([వీయవచన - [పియం. చ తత్ వచశ్చ = = (పియవచః, తస్మిన్ = 

[పియవచసి. 

— నినానాా. 
నగ్మా ఒ౬ఒచార్యాాః- నగ్నానా మాచార్యా ర — నగ్నాచార్యాః. 

శ్రుత్వా (దువాః- పుణ్యాయ దువ్యాతీతి డా పుణ్యదుట్, తస్య = 

పుణ్యదుహః. 

భావము ; 

రతీదే వికిని కామదేవునకు రెండవస్థానము నాాశయించిన సౌందర్యముగల 

యో దమయ నీనలులారా 1 మీకు [పియమగు వచనమును, జెప్పవలసిన 

భారమును నెక్కువగా మేము వహించుచున్నాము. అయినను మేము స్తుతిపాఠకు 
లకు గురువులమై యుండుటవలన నౌచిత్యము ననుసరించి మీకు, [పియము 

కాకపోయినను హితమునే యెక్కువగా వచింతుము. దమయ నీ నలులైన 

మీ యిజువురి యొక్క. సుఖ వివారములు, సంధ్యా దేనపూజాది పుణ్యములకు ' 
భంగమును( గల్లించుచున్నవి. అట్టి పుణ్య విఘాతకములగు. మీ సుఖ విహారము 

లకు మా వచనములు భంగకరములు కాన మిక్కిలి కఠినములు, మీ యిజువురి 
లోను దమయ న్లికి మావచనములు |కోధ హేతువులు. ఏలయనగా, నామె కర్మ 
దీక్షను. బొందనందువలన నామెకు సంధ్యా పూజాది |పస_క్తి లేదు. సన్థ్యా దేవ 

పూజలు చేయవలసిన నీకు(|బేరకములుగా ననగా నలు(డవైన నీకు (పేరక 

ములు గాన నీకు సంతోవదాయకములు కాన న|పియమైనను హితముగాన మేము 
చెప్పెదము ॥2 1 

శో. భవ లఘు యుతాకా న్తః సంధ్యా ముపాస్య తపోమయ 
త్వరయతి కథం సం ధ్యేయం త్వాం ననామ నిళానుజొః 

ద్యుతిపతి రథావళ్యజ్యారీ దినోదయ మాసితా 

హరి పతి హరిత్పూర్థ (భూణాయితః ' కియతః క్షణమ్॥ 22 
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ప. వి. భవ- లఘుయుకాకా న్తః- సంధ్యామ్- ఉపాస్య- తపోమయ-త్వరయతి- 

కథం- సంధ్యా - ఇయం - త్వాం-ననామ. నిళానుజా - ద్యుతిపతిః- 

అథ- ఆవశళ్యజ్కాంరీ- దినోదయమ్= ఆసితా _ - హరిహరిత్పూర్డ [భళూణా 

యితః= కియతః. క్షణమ్.' 

అర్థ ము = హే తపోమయ ౫ ఓ తపోనివ్ష గల్లిన మహారాజా! (కావుననే 

విధింప(ంబడిన సమయమునందు సంధ్యాద్యనుష్టానమునందు (శద్ధను 

వహింపుమని యర్థము), లఘు == శీ ఘముగా, లఘు యుతాకా నః, 

లఘు =శ్మీఘముగా, యుత== వియుక్తమైన, .కా_న్తః== (పియురాలిని 

గల్గిన వాడవుగా, భవ=ాకమ్ము, సన్ధ్యాం=ా ప్రాతస్సన్థ్యను, ఉపాన్య=ా 

ఉపాసించుము, ఇయం = ఈ సమీపించినట్టి, నిశానుజా == రా|తికీ( 

దర్వాతిదై న [పాతసృృంధ్య, త్వాం = నిన్ను, కథం నామ== ఎట్లు, న 

త్వరయతి== తొందర పెట్టదు. (సంధ్యోపాసన కెట్లు త్వర పెట్టదని 
యర్థము) యత॥==ఎందువలన, ఆధ = వెంటనే, దినోదయం=దినము 

యొక్క. (పారంభమును, అవ శ్యజ్బ_రీ=ా తప్పక చేయనున్న, వారిపతి . 
హరి త్పూర్డ [భూణాయిత: ---. హారిపతి = ఇందునే, భ రగా 

గల్గిన, హరిత్ = తూర్పునకు, పూర్ణ(భూణాయితః — పూర్ణ భూణ== 

నిండుగ ర్భముగా, ఆయితః=ఆచ రించినట్టి, ద్యుతిపతిః = సూర్యుడు, 

కియతః = ఎన్ని, శణాన్ ==క్షణములు, ఆసితా== ఉండగలడు -ఒక 

క్షణము గూడా నుండలేడని యర్థము. శీ ఘముగనే సూర్యుడు దయించును 
కాన సూర్యోదయమునకు మునుపే సంధ్య నుపాసించుటకు లెమ్మని 
యర్థము. 

లఅఘయుతొకొ నో--లఘు యుతా కానా యస్య సః==-లఘయుతాకా న్లః 

నికొయుడొ_నిశాయాః అనుజా=ానికానుజా 

యు తివతిః..ద్యుతీనాం 'పతిఃజద్యుతి పతిః 

అవక ౫ ఓరీ. అవశ్యం కరిష్యతీ త్యవశ్యజ్కరీ 

దినోదయను _దీనస్య ఉదయః=దినోదయః, తమ్ =దినోదయం, 
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వారివతి వారిత్చూర్ల (థూడాయిలో? హరిః పతిః యస్యా స్పా==హరి 

పతిః. హరిపతి క్చాసా హరిచ్చ == హరిపతిహరిత్, పూర్ణ శ్చాసొ 
[భూణశ్చ = పూర్ణ భూణః, హరిపతిహరితః హర భ్రూణ 5 ఇవ ఆచ 

రితః==హరిపతిహరిత్పూర్త ర [భూణాయితః. 

భావము : 

తపోనిష్టగల యో నలమహారాజా ! నీవు విహితకాలమునందు సంధ్యో 

పాసనాది ధర్మము నాచఠించెడివాడవు కాన శీ ఘముగా [పియురాలి యెడబాపు( 

బొందుము. [పాతస్సంధ్య నాచరింపుము. ఈ సమీపించునట్టి |పాతస్సంధ్య 
నిన్నేల త్వర పెట్టదు ? ఏలయనగా, వెంటనే, దినము [పారంభించెడి సూర్యుడు 

తూర్పు ది క్కనెడి శ్రీకి పూర్ణ గర్భముగా నాచరించుచున్నవాడై శీఘముగా 
వచ్చుచున్నాడు, కాన నా సూర్యోదయమున కంటె, బూర్వము సంధ్యోపాసన కై 
శ్రీ ఘముగా లెమ్మని యర్లము. 11921 

5 థి . 

క్ల, _ముషితమనస శ్చిత్రం భై మి! త్వయాఒద్య కలాగృహై 
._ _ ర్నిషధవసుధానాథస్యాఒపి శ థశ థతా విధోః, 

' ౧౧ ౧౧ 

ఆజగణదయం సస్థ్యాం .వన్హ్యాం విధాయ న దూషణం 

నమసితు మనా యన్నామ స్యా న్న స్మమృతి పూషణమ్. 28 

ప. వి. ముషితమనసః-చ్మితం-ఖై మి-త్వయా-అద్య-క లాగృ హైః- నిషథవసుధా 
నాథఠస్య = అపి _ శ్రథశ్చథతా-విధోః-అజగణత్. _ఆయం-సన్ధ్యాం-వనస్థ్యాం 

విధాయ . న = దూషణమ్ - నమసితుమనాః.యర్ - నామ-స్యాత్ న. 

స్మమ్పతి-పూవణమ్. 

అర్థ ము: చ భైమిజాఓ దమయ స్రీ! అద్య = నేడు, కలాగృహైః, కలా=ా 

ముద్దిడుకొనుట, కొగలించుకొనుట మున్నగు కాను క్రీడలకు, గృహాైః= 

నెల వెన; తయా = నీచే. ముషితమనసం, ముషిత = అపహరింప. 

బడిన, మనసః ==మనస్సుగ ల్లిన, నిషధ వసుధా నాథస్యాపి = నివథ 

దేశ పభులై న నల మహారాజునకును ననగా పరమధార్శ్మికు నకును , 
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విధౌడావేదవిహితములగు సంధ్యోపాసన మున్నగు నిత్యకర్మల ననుష్టించు 
విషయమున, శ్లథశ్లథతా= మిక్కిలి శె థిల్యము, చితం= ఆశ్చర్యకర 

మైనది. యత్ ==ఏలయనగా, అయం = ఈ నలుడు, సమృితి== 

ఇప్పుడు (ఆనగా నింతకు పూర్వము కాదని యర్థము) సన్ధ్యాం=ా ప్రాతః 

కాలపు పూజను, వస్థ్యాండావ్యర్ణ ముగా, విధాయ=ా బేసి, దూషణం = 

దానివలని దోషమును, న ఆజగణత్ == లెక్కింపలేదు. తథ్రా===ఆల్లే, 

పూషణం= వెంటనే యుదయింపనున్న సూర్యుని, నమనసితుమనాః== 

| నమస్కరింప. గోరిక గలవాడుగను, న స్యా న్నామ = కాకను 

పోవచ్చును. 

మువితమననః_ ముషితం మనః యస్య సః ==ముషితమనాః, తస్య = 

ముషితమనసః. | 

తలాగ్భ) హై౭-క లానాం గృహాఃమాకలాగృహాః, తైః జాకలాగ్భ హైః 

_శివధ వనుధానాథన్మం_నిషధానాం వసుధాజానిషధవసుధా, నిషధవసు 

ధాయాః నాధః =నిషధవసుధానాథ, తస్యజా నిషధవసుధానాథస్య. 

క్ల భల థతౌ-ఆతిశ యేన గః డశ్టథశ్షథః, శథశ్లథస్య భావః =శ్ట థళ్టథతా. 

వోమునీతమనాః.నమసితుం మనః య స్యసః==నమసితుమనాః. 

భావము : 

ఓ దమయ న్లీ! నేడు, ముద్దిడుకొనుట, కౌగలించుకొనుట మున్నగు కామ 
“కలలకు స్థానమైన నీవు తన చిత్తము నపవారించుటవలన( బరమ థార్మికుడుగా 
నుండి నప్పటికిని, ఆ నలమహారాజునకు, వేదవిహితములగు సంధ్యోపాసనాచి 

కర్మల ననుష్టించు విషయమున (శద్ధ మిక్కిలి తగ్గీపోయినది. ఇది యాళ్చర్య 

కరము. ఏల యనగా-నీనలమహారాజు ఇప్పుడు [పాతఃకాలిక సంధ్యోపాననను( 

గావింపక ' దానివలని దోషమును సైతము లెక్కించుట లేదు. అర్థే వెంటనే 
యుదయింవ (బోవు సూర్యభగవానుని సై సెతము నమస్కరింప గోరికను 'వహింపక 

పోవచ్చును. 128 

44" 



690 

39 

శ్రీహర్ష నైషధము 

న విదుషితరా కాఒపి త్వ త్ర స్తతో నియత(క్రియా 
పతనదురితే హేతు ర్మ ర్తు ర్మనస్విని! మా స్మ భూః! ' 

అని శభవదత్యాగా దేనం జనః ఖలు కాముకీ 

._ సుభగ మభిదాస్య శ్యద్దామాఒవరాజ్యనదావదః. 24 

* వి, న విదుషితరా కా. ఆపి = త్వత్తః = తతః - నియత[క్రియాపతనదురితే- 

_హేతుః-మర్హుః- మనస్విని- మా-స్మ- భూః. అనిశభవదత్యాగాత్. = ఎనం- 

జనః-ఖలు_క కాముకిసుభగ మ్_ అభిధాస్యతి-ఉ ద్దామా - అపరాజ్క వదావద 8. 

అర్థము; మనస్విని == ఓ పరిశుద్ధ హృదయురాలా ! (కావుననే నీవు భర్తను, 

విహితకర్మల ననుష్టింపనందువలని పావమునుండీ భక్షింతువని యర్థము) 

త్వ త ౩=నీక ౦టె, విదుషితరా=ాగొప్ప విద్యాంసురాలు, కాపి 

ఒక్క_తెయు, నవాలేదు, తత౭=ాఆందువలన, భరుః:=-భ ర్తకు, 

నియ యత, క్రియాపతనదురితే; నియత క్రియా = = సంధ్యాదినిత్థక ర్మలయొక్క-, 

సతన=ా, భంశమువలని, దురితే==పాపము విషయమున, హేతుః= 
కారణముగా, మాస్మ భూఃాకావలదు,' తథాపి = అది యుకమే, 

ఉద్దామా = విశ్చజ్ధలమైన యనగా నడ్డులేని, అపరాజ్య-వదావదః,; 

. అపరడాకఓరుల'పె, ఆఅజ్కవాఅసవాదమును, వదావదః=అతిళయించి 

చెప్పుచున్న, జనః = జనము, ఖలు నిశ్చిత ముగా, ఆనిశభవదత్యాగాల్; 

ఆనిశ =ఎల్చప్పుడు, భవత్ =నిన్ను, అత్యాగాత్ ==వదలి పెటనందువలన, ' 

వీనండాఈ నలుని, కాముకీసుభగం; "కాముకీ==పురుషని. గోరెడి స్త్రీకి, 

సుభగం= పియమైనవానినిగా, అభిధాస్యతి=ాచెప్ప (గలదు. అనగా 

సీ నలుని స్రీలోలునిగాం జెప్పగలదు. కాన, తజకాలము వానిని వదిలి 

పెట్టుము. 

ఎదువేతరా_ఆతిశయేన విదుషీ = విదుషితరో. 
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'నియతో (్రోయావతోనోదు రితే_నియతా చ సా [కియా చ= నియత  కీయా, 
నియత, కీయాయాః పతనం =నియత[కియాపతనం, నియత కియాపతనాత్ 
దురితం = నియత్మకియాపతనదురితం,' తస్మిన్ == నియతకియా 
పతనదురితే. 

అనిళ భవదత్యాా గా త్ _భవత్యాః అత్యాగః==-భవదత్యాగః, అనిశం 

భవదత్యాగః= అని శభ వదత్యాగః; తస్మాత్=-అనిశభవదత్యాగాత్, 

కాముశీనుభ గం_కాముక్యాః సుభగః=ాకాముకీసుభగః, తం=ాకాముకీ 
సుభగమ్. 

ఉద్దామా_.ఉద్గతం దామ యస్య సః=ఉద్దామా, 

అవరాజవదొవధః. _ ఆపరేషు అజ్మ8=తపరాజ 8, ఆతిశయేన 

వదతీశి=-వదావదః, ఆపరాజ,స్య వదావదః== అపరాజ్కవదావదః. 

భావము; 

ఓ పరిషద్ధహృదయురాలవగు రమయ స్తీ ! నిన్ను మించిన గొప్ప 
విద్యాంసురాలు మటీయొక తె లేదు. కావున. "భర్తను, సంధ్యోపాసనాది నిత్య . 

కర్మల ననుష్టింపనందువలన గల్లెడి పొసమునకు కారణము కాక యుండుము, 

ఇది యు కమైన విషయము. ఏలయనగా. విశృజ్ఞలమై యొరుల పె పె నపవాదము 

లను వై చెడి "జనము, ఆ నలుడు సిరంతరము నిన్ను తస దవలన నతనిని 

స్రీలోలునిగా జెప్పంగలరు. కొన వీని నొక క్షణము వదఠిపెట్టుము. ॥24॥ 

న. 
(se) 

రహ నహచరీ మేశాం రాజన్నపి శ్రితరాం క్షణం 

_తరణికిరణై ౩ సోకోన్యుకె.* సమాలభతే నభః 
ఉదధినిరయద్భాస్వత్స్వర్హొాదకు మృ దిదృకుతాం . 

'దధతి నలినం (ప్రస్థాయిన్యః శ్రియః కుముదా న్ముదా. 25 

ప. వి. రహ _సవచరీమ్- ఏశాం-రాజన్- అపి- స్ర్రీతరామ్-క్షణం-తరజికిరటై 1- 
స్రోకోన్యు కై 8=-సమాలభతే _ నభః = ఉదధినిరయద్భాస్వత్స ్వర్జోదకుమృ 

దిదృక్షుతాం-దధతి-నలినం _పస్థాయిన్యః-శ్రియః-కుముదాత్. ముదా. 
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అర్థము: హ్ రాజన్ ==ఓ రాజా; న్రీ తరామపి=-ఉ తమన్ర్రీయెనను, స సహచరీం= 

హచరియగు, ఏతాం== ఈమెను, క్షణం=కొంచెముకాలము, రహజ 

మ నభః= ఆకసము, స్తోకో న్యు కైః; స్రోక =కొంచెము, ఉను క్తె॥= 

(సకటితములైన, తరణికిరణె == సూర్యకిరణ ములచే, సమాలభలే= 

కుంకుమ పువ్పముతో నెట్టో యట్టు తన్నలదుకొనుచున్నదీ. కిఇ్చ == 
మటియు, కుముదాత్ =కలువనుండి, నలినం == తామర పూవునుగూర్చి, 

పస్థాయిన్యః=-బయలుదేరు చున్న, [శియః=ాశోభలు ( ఉదయకాలమందు 

కలువపూలు ముడుచుకొనుటవలన నందలి శోభ లప్పుడే వికసించుదున్న 

పద్మములకు (బోయినట్లుండును) ముదా==సంతోషముతో, ఉదధినిరయ 
ద్భాస్వత్స ్వర్టోదకుంభదిదృవుతాం; ఊదధి వా సము దము నుండి, 

నిరయత్ === వెలుపలీకి వచ్చుచున్న, భాస్వత్ సూర్యు డనెడి, స్వర్ణోద 

కుంభ=పసిడి నీటిపంటిని, దిదృతుతాం=చూడ(గోరి యుండుటను, 

దధతి=-దాల్చుచున్న వి. పయాణకాలమందు పూర్ణకుంభదర్శనము 

మంగళ కరమని యర్శము. 

సమాసములు : 

నవావరీం _ సహ చరతీతిాసహచరీ, తాం=ాసహచరీం. 

(న్ర్రీతోరామ్ ~ ఊత్కృష్టా స్రీ== న్రీతరా, తాండాన్ర్రీతరాబి. 

లతరటోకోర థై 8 - తరబేః కీరణాఃాతరణికిరణాః, తెః=తరణీకిరణ ౩. 

న్తోతోన్ళు కై 2-స్రోక మున్ముక్తా == సోకోన్ముకాః, తై ః=స్రోకోన్ము క్రైః. 

ఉదధినిరయద్యాన్న న్షధత్సూర్లోబొవమ్మ దిద్భ శ్రతాం-ఉదరేః నిరయన్:== 
ఉదధినిరయన్ , ఉద ధినిరయం శ్చాసౌ భాస్వాంశ్చ ==  ఉదధినిరయద్భా 

స్వాన్ , ఉదకస స్య కుమ్భః = = ఉదకుమృః, స్వుర్ణమయ శ్చాసౌ ఉద 

కుమృశ్చవస్వర్జోదకురభః, ఉడధినిర యద్భాస్వా నేవ న్వర్జోదకుంభః = 
ఉదధినీరయద్భాస్వత్స పర్జోదకుంభ్ః , దష మిచ్చవః = దిదృక్షవః, 

ఉదధినిరయద్భాస్వత్స ఏర్గోదకుంభం దిదృక్ష వః = ఉదధినిరయద్భాస్వ 

త్న $ర్లోదకుంభ దిదృక్షవః, _ఉదధినిరయద్భాస్వత్స్వర్జోదకుంభ దిదృ 
క్షూణాం భావః మా ఉదధినిరయద్భాస్వత్చ్స ౪ గర్జాదకుంభ దిదృతుతా, 

కామ్ ఉదధినిర యద్భాస్వత్స వ్రర్ణోదకుమృ విదృకుఠామ్, 
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భావము : 

ఓ రాజా! నీ [పియురాలగు దమయ న్లి యు త్రమజాతికి( జెందినదై నను 
' తణకాలము విడచి పెట్టుము. అట్టు చేసినచో సవ్య నీ సంధ్యోపాసనాది నిత్యకృత్య 

ములను! జేసికొనగలవు. ఆకసము కొద్దికొద్దిగా వెలువడుచున్న సూర్యకిరణము 

లచే కుంకుమపూవుతో నీలదుకొనునట్లు తన్నలదుకొనుచున్నది. మజియు కలువ 

పూలనుండి కోభలు పద్మములవంకకు బయలుదేరుచున్నవి. అనగా నుదయకాల 

మందు కలువలు ముకుళించుట చేతను పద్మములు వికసించుటచేతను కలువల 

శోభలు పద్మము నుద్దేశించి వెళ్ళచున్నట్టున్నవై , సమ్ముదమునుండి _ వెల్వడు ' 

సూర్యు(డనెడి పసిడినీటికుండను చూడగోరిక గల్గియున్నవి. అనగా నప్పుడే. 

సూర్యుడు నుదయించుటవలన కలువలశోభలు పద్మములవై పునకు బయలుడేరి, 

[పయాణకాలమందు ఉదయసూర్యు డనెడి జలపూర్ణ స్వర్ణక లశములను శుభ 

శకున మను భావనతో( జూడ(గోరుచున్నవని యాశయము, ॥2రb॥ 

జో. ప్రథమకకుభః పాస్థత్వేన స్ఫుపేకితవృ(త్రహా 
ణ్యనుపద మిహ (ద్రక్య న్తి త్వాం మహాంసి మహఃపతేః, 

పటిమవహనా దూహాపోహక్ష్రమాణి వితన్వతా 

మహహ! యువయో స్తాన ల్ల క్మీవివేచనదౌతరీమ్. 26 

ప. వి. పథమకకుభః- పాన్టత్వేన- స్ఫుటేకి తవృత్రవోణి. అనుపదమ్- ఇహం 
. దశ న్లి-త్వాం- మహోంసి _మహ౩పలేః _పటిమవహనాత్ - ఊహాపోహక్ష 

మాణి -వితన్వతాం- ఆహహ-యువయోః- తావత్ -లక్ష్మీ వి వేచనచా తురీమ్. 

ఆర్థము: మహఃపతేః, మహః = వెలుగులకు, పతేః == (ప్రభువైన సూర్యుని 
యొక్క, మహాంసి==వెలుగులు, (పథమకకుభః == మొదటిదిక్రైన 

తూర్పునకు, పాన్థక్వేన == == ఎల్టకాలపు బాటసారియగుటచే, స్ఫుటేక్షిత 

వృత హాణి, స్ఫుట = స్పష్టముగా( జూప(బడిన, వృత్రహాణి==ఇందుని 

౨ గల్లినవియ, అనుపదం == ఇందుండు జూచినవెంటనే, ఇహ ఈ 

(పదేళమందు, థ్యాంz=నలుడ్డై న నిన్ను, |[దశ్యున్తి = చూడగలవు, 

సటిమవహన్గాత్, పదేము=తీజ్లథ్వమును, వహనాథ్ావహింఛుటవలన , 
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"వపీమేననొనాల్ _ పటిమ్నః వహనం == పటీమవహనం, తస్మాత్ వై 

ర్రీవర్ష న్రైషధమ 
పక్షాన్తరమున, పటిమ = చాతుర్యమును అనగా నిశితమైన (పజ్ఞను, 

_వహనాత్ =వహించుటవలన, ఊహాపోహక్షమాణి; ఊహ = ఊహతో 

సరియైన విషయములను (గ్రహించుట, అపోహ =సరికాని విషయములను 

బరిత్యజించుట యను కార్యములందు, క్షమాణి==ళ క్రిగల్గిన, తానిడాళ, 
మహాంసి == వెలుగులు, యువయోః == ఆ యింధదునకును, నీకును, 

లశ్ష్మీ వివేచన చాతురీం; లశ్మీ = కోభయొకు., వివేచన==తారతమ్య 

_విచారణయందలి, చాతురీంజానేర్పును, తావత్ =సంపూర్ణముగా, విత 

న్యతాం= వి స్తరింప(జేయుూు గొత, అహహా == ఆశ్చర్యము 

(వథమళవభోః _ పథమా చ సా కకుప్ప=ా, పథమకకుప్, తస్యాః== 
[పథమకకుభః. 

పొన్దత్మాన ణు పన్థానం గచ్ళతీరిడాపార్ట, పాస్థన్య భావః= డాపాన్థత్వం, 

తేనైపాన్థర్వేన. 

న్యు టేక్షీతవ్భ (తోవోటీ జ స్ఫుట మీక్షితః =ాస్ఫుచేకితః, 'స్ఫువేక్షిత 

వృతహో యె స్తాని=స్ఫుటేషితవృ తహాజి. 

మవొఃవతే: _ మహిసా3 పేతిః==మహశపతిః, తస్య== మహః పతేః, 

పటిమవహనాత్. 

ఊపోపోవొక్షమాజీ _ ఊవశ్చ అపోవాశళ్చడాఊహాపోహౌ, ఊహాజ 
పోహయోః క్షమాణి == ఊవాపోవాశమా టి. 

లకీ బివోచ నచాతు రీం = లమ్మ్యాః వివేచనం=ా-లక్ష్మీ వి వేచనం, లక్ష్మీ 

'వివేచనే చాతురీ == అక్షీ వివేచన చాతురీ, తాం=లక్కీ వివేచన చాతురీం. 

భావము : 

సూర్యుని వెలుగులు మొదటిదికై సన తూర్పున సంచరించుటచే నిం|డుని 
చలన( జక్కగా చూడ(బడినవై, పిదప ' నీభూమియందు సంచరించుటవలన 

ననగా వ్యాపించుటవలన నలుడివైన నిన్నును. జూడగలవు. ఆ వెలుగులు, 
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తీక్టత్వమును( (నిశితమైన (ప్రజ్ఞను) వహించుటవలన '. (శ్రేష్టమైన వస్తువును,. 
(శేష్టముకాని. వస్తువును, వివేచించి యందు [శేష్టమెన వస్తువును పర్మిగపాంచుట 

యందును, ( శేస్టముకాని వస్తువును, బరిత్యజించుటయందును శక్తి గల్గినవి. 

కాన నావెలుగులు మీయొక్క యనగా నిం|దుని యొక్కయు, నలునియొక్కయు 

కోభాతారతమ్యమును విచారించుటయందలి నేర్పును పూరిగా విస్తరింప( 

జేయును( గాత. 1261 ee 

శో, అనతిశిథిలే పమ్మావేన (ప్రగల్భబలాః 'ఖలు 
...... .సభమలయః పాథోజాన్యే నివిశ్య నిరిత్వరాః, 

కిమపి ముఖతః. కృత్వాఒ౬నీతం వితీర్య సరోజినీ 

మధురస ముషోయోగే జాయాం నవాన్న మబీకరన్, 27 

. వి. ఆన నతికిథిలే - పుమ్ఫావేన - [పగల్భబలాః = ఖలు - (పసభమ్- అలయః=. 

 పాధథోజాగే స్య -నివిశ్య-నిరిత్వరాః-క మ్- అపి. ముఖత:- కృత్వాం ఆనీతం-' 

వితీర్య-సరోజినీమధురసమ్-ఉషోయోగే. జాయాం-నబాన్నమ్- -అవబీకరన్, 

ఆర్థము : పుమావేన = = పుం సము అనగా. 'మగతెనూ మనెడి కారణముచే, 

[పగల్భబలాః= పెంటి తుమ్మెదలకంటెను నధికబలముగల, ఆలయః= 

తుమ్మెదలు, అనతిశిథిలే == కొంచెము వికసించిన, _పాథోజూస్యే; 

పాథోజ == పద్మముయొక్క, ఆ'స్యే=- ముఖిమునంటు, అనగా పైభాగ 

మునందు, (ప్రసభం =బలవంతముగా, నివిశ్య = నెలకొని, నిరిత్యరాః== 

వెడలివచ్చు చున్నవె , .ముఖత == ముఖమువలన, ననగా. ముఖమునందు 

ధరించి, ఆనీతంవతేంబడిన) సరోజినీ మధురసం; సరోజినీ = తామర 

యొకు, మధురసం =మకరన్దరస మును, చితీర్య =ఇచ్చి, ఉషోయోగే = 

(పాతఃకాలమునందు, జాయాంద్వాతన (ప్రియురాలగు 'పెంటితుమ్మదను, 

కిమపి == అనిర్వాచ్యమగు రుచిగల్లిన; .నవాన్నం = = నూతనాహారమును, 

_అచీకరన్ == చేయించినవి అనగా ' భుజింపంజేసినవని యర్థము. అనగా 

'బలవంతు (డగు. పురుషుడు మజియొక గ్రీయొక నోటనున్న యిష్టమైన 

యాహారమ్లును. లాగి తన (పియరాలి కిచ్చునని యర్థము, 



= అసోతిళి ఢీలే = అత్య న్తం శిథిలం=అతిశిథిలం, న అతిశిథిలమ్== అనతి 

శిథిలమ్, తస్మిన్ == ఆనతిశిథిలే. 

వుమ్యూవౌనో , = పుంసః భావః=పుమావః, తేనడపుమ్బావేన, 

[పగ ల్భ బలాః ఎ [పగల్భం బలం యేషాం శే==|పగల్భబలాః 

వొలోవాసే స్య _- పాథసి జాయత ఇతి == పాథోజం, పాధోజన్య 

ఆస్యం = పాధోజాస్యం, తస్మిన్ =పాథోజాస్యే, 

నిరిత్సంరౌః యు నిష" లమ్య య నీతిజానీరిత్వరాః. 

నరో విశీమదురనం - 'సరోజెన్యాః మధురసః = సరోజినీమధురసః, 

తం=ాసరో జిసీమధురసం. 

ఉపోడూగే _ ఉవసః యోగణ==ఉహపో యోగః, తస్మిన్ =ఉషోయోగే. 

.నొోవాన్న్మం - నవం చ తత్ అన్నం చడానవాన్నం, తత్ =నవాన్నం, 

భావము ; 

మగతనమువలన( దుమ్మెడలలోని స్రీ జాతులకంచె నధికబలము గల్లిన 
తుమ్మెదలు కొలదిగా వికసించిన పద్మముయొక్క_ ముఖమునందు (పై భాగము 

నందు బలవంతముగా? గూర్చుండి వెలుపలికి వచ్చుచున్నవై, నోట. బట్టుకొని 

-=వచ్చునట్టి శామరపూవులయొక్క_ తియ్యని మకరన్లరసము నొసంగి, [ప్రాతః 

కాలమునందు, తమ |ప్రియురాలగు నాడు తుమ్మెదను నెప్పుడును( జవి చూడనట్టి 
మిక్కిలి చవిగల్లిన మధురమగు నూతనావోరమును. దినిపించినవి, ౫27॥ 

ట్లో, మిహిరకిరణాఖో గం భోక్వ కుం (పవృత్త తతయా పురః 

కలితచులుకాపో శానస్య గ్రహార్డ మియం కిము? 

ఇతి వికసితే నై కేన ప్రాగ్గలేన సరోజినీ 

జనయతి మతిం సాక్షెత్క్యరర్తు ,ర్హనస్య డినోదయే. 28 

ప. వి. మిహిరకిరణాభోగం- భోక్తుం- పవృత తతయా. పురః. కలితచులుకాపో 

_శానస్య= ఒ(గహార్థమ్-ఇయం-కిమ్- ఉ- ఇతీ- వికసితేన_ ఏకీన_| పాగ్గలేన= 

సరోజిసీ.జనయతి. మతఠిం-సాశాత్క. రుః-జనస్య-దినోదయే, 



ఊనవింశ నర్గ 697. 

అర్ధము: ఇయం=ాకొలదిగా వికసించిన, సరోజినీ==తామరతీగె, దినోదయేజ= 

ఉదయకాలమునందు, [పాక్ = — మటియొక దలము వికసించుట కంటె 

పూర్వము, వికసితేన = వికసించిన, వకేన==ఓక, దలేన==దలముచే, 

అనగా కలసియున్న మణియొక దలముచే, మిపారకిరణాభోగం == 

మిహిరకిఠలణ == సూర్యరశ్మి యనెడి, ఆభోగం==భోజ్యమైన యాహోార 

మును, భోక్తుం == తినుటకై, (పవృత్తతయా == |ప్రారంభించుటకే, 
పురః =-ఆ భోజనమున కళదె ముందు, ఆపోశానస్య=ాఆపోశనమునకు 
ఆనగా-భోజన |ప్రారంథభమున- “అమృతోపస్తరణమసి స్వాహా” యను 
మన్లిముతో జలమును( బానము గావించి యన్నమునకు( గావించెడీ 

యమృతాస్త సరణ శరూపకార్యమును, గహార్థం = చేయటకు, కలితచులుకా, 

కలిత చేయ(బడిన, చులుకా=చిటికెన [వేలిని వదిలి తక్కిన వేళ్లతో 
నరచేతిని గుంటగా(ేసి పెట్టుకొనుటను గల్లినదిగా, కిము==(అయినదా) 

యేమి?, ఇతి ఇట్లు, సాషాత్క_ర్ల ర్తుః =చూచునట్టి, జనస్య =జ నము నకు, 

మతిం =ైబుద్ద్ధిని, జనయతి = కల్లించుచున్నది, ఆ పోశనమును( బ ఫ్రైకి 

వ్యకి, చేతి "చిటికెన వేలిని. జాపీ, తక్కిన (వేళ్లను ముడిచి యర చేత 

జలము (దాగుట సంపిదాయము. తొలుత వికసించిన యాకు విడి 

పోయిన చిటికెన [వేలికి సమానముగా నుండుట చేతను, పద్మము 

చాపిన యజచేయివలి నుండుటచేతను, పోలిక సరిషడుచున్నది. 

మివొలకీరడాబటోగొం జ మిహిరస్య కిరణః, మిహిరకీఠణః, ఆభుజ్యత 

ఇతి==ఆభోగః, మిహిరకిరణ ఏవ ఆభోగః== మిహిరకిరణాభోగః, 
తం==-మిహిరకిరణాభోగం. 

తలితచులుకొ-కలితం చులుకం యస్యా సా==కలితచులుకా. 

(గ వోల్డిం-| గహోయ=ా (గవార్థం. 

బినోనయే-దినస్య ఉదయః ==దినోదయః, తస్కిన్ =దినోదయే. 



698. శ్రీహర్ష న్రైషధమ్ము 

భావము : . 

“- కొలదిగా వికసించిన యీ తామరతీగె నేటి యదయమున, తొలుత 
వికసించిన యనగా దొలుత విడిపోయిన యొక యాకుచే, సూర్యరశ్మి యను 

నాహారమును( దినుటకు( |బారంభించుటచే, భోజనమునకు పూర్వము, [ప్రారంభ 

మున జేయవలసిన యాఫోశ నమునకు ననగా సమ నక జలపానమునకు నర 

చేతిని జాపినదో యనున నట్టు చూచుజనమున కు బుద్ధిని గల్లించుచున్నది. 1281 

న. తటరుహఖగ(ేజీ సాంరావిఖై' రివ సా మృతం 
౧ 

సరసి విగలన్నిద్రాముద్రా౭.జనిష్ష సరోజినీ, 

_  అధరసుధయా మధ్య మధ్య వధూముఖలబ్దయో 

,_ ధయతి మధుపః స్వాదుజ్జారరి మధూని సరోర హమ్. లి 

ప. వి. తటరుహఖగ( శేజీసాంరావిడై 8-ఇవ- సా న్చుతం- సరసి - విగలన్నిదా 

ముదా - అజనిష్ట -  సరోబినీ_ఆధరసుధయా. మధ్యే - మధ్య- వధూముఖ 

( లబ్బయా. ధయతి-మధుపః-స్వాదుజ్కారం-మధూని -సరోరుహమ్. 

ఆర్థము: సా[మ్పతం = ఇప్పుడు, చరసిడాకొలనియందు, సరోజినీ = తామర 

తీగె, తటతరు ఖగ(శేణీసాంరావితై 8, తట=ై గట్టునందలి, తరు=ాబెట్ట 

యందున్న, ఖగ శేణీ== పక్షుల సమూహముయొక్క, సాంరావిజై $= 

: గట్టికూతలచేతనో యనునట్లు, విగలన్ని_దాము[దా, విగలత్ == తొలగి 

నట్టి, ని దా=ానిదవంటి, ముదా == ముడుచుకొనుట 'కల్లినదిగా, అజ 
నివ్ష=- ఏర్పడినది, (తథాజాజఅక్లే) మధుపః==తుమ్మెద, సరోతువాండా, 

పద్మములయొక ., వధూసి=మకరంద ములను, ' మధ్యే మధ్యే==మధ్య 

మధ్య, వధూముఖే=-| పియురాలినోట, లబ్బయా == పొంద(బడిన, అధర 

"సుధయా == పెదవియందలి యమృతముతే, స్యాదుజ్యా.రం=రుచి. 
గలవిగా(జేసి, ధయతి== త్రాగుచున్నది. 

సమాసములు వ 

తటీళోదుఖిగ కోటీ సాంరాబిజై ;. తటే తరవః=తటతరవః, ఖగానాం 
(శేత్యః=ాఖగ శేణ్యః, తటతరుమ .ఖగ|శేత్యః == తటథరుఖగ | శేణ్యః, 



ఊనవింశ సర్గ : 829. 

తటతరుఖగ | శేణీనాం సాంరావిణాః, తటతరుఖగ | శేణీసాంరా విణాః, 

తె ః=తటతరుఖగ |శేణీసాంరావిజై 8. F 

బీగలన్ని (దాము (దా. నిద్రా ఇవ ముదా = ని దాము[దా,. విగల స్ర్తీ 

నిదాము[దా యస్యా. స్సా=విగలన్ని|దాము[దా.. 

అభరనుదయా- అధరస+ సుధా = అధరసుధా, తయా = అధర 

సుధయా. 

వ దూముఖల బ్రయా- వధ్వాః ముఖం == వధూముఖం, వధూముభే లబ్ఞా=డా 

.వధూముఖలబ్దా, తయా =వధూముఖలబ్ధయా. 

స్వాదుబార్థురం-స్వాదూన్ కృత్వాయిస్వాదుజ్కారం, 

భావము : 

ఇప్పుడు కొలనియందున్న తామరతీగె, గట్టునందలి చెట్టయందు నివసించు 

పతుల గట్టికూతలచేతనో యనునట్లు నిదవంటి దలముల మోడ్పును వీడిన దై 

వికసించినది. తుమ్మెద తామరపూవుల మకరందములను, నడుమ నడుమ తన 

[ప్రియురాలి పెవవియందలి యమృతముతో ( గలిపి రసవంతములను( గావించి" 

పానము చేయుచున్నది. 120, 

శ్లో. గతచరదిన స్యాయుర్భింశే దయోదయ సజ్కాచ - 
తృమలముకుల[కోడే నీడే ప్రవేశ ముపేయుషామ్, 
ఇహ మధులిహాం భిన్నే ష్యంభోరుహేమ సమాయతాం 

“సహ సహచర రాలోక్య_సె నేఒధునా మధుపారణాః. _. 80 

పవి, గతచరదినస్య - ఆయర్భ్రంశే - దయోదయసజ్య-చత్మ మల ముకుల 

[కోడే. నీడే. [పవేశమ్ - ఉ పేయుషాం - ఇవా - మధులిహాం ౬ భిన్నేషు- 

అంభోరు హేమ- సమాయతాం-సహ-సహచరై ః ణు ఆలోక్య నే = ఆధునొ ౬ 

మధుపారణాః. ee 

ఆర్థము: గతచరదినన్య, గతచర ==పూర్వము గడిచిపోయిన, దినస్య= దినము 
నకు, ఆయుర్భింశే సతి; అయుః=జీవితమునకు, 1భంశే సతి==పతన 
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మేర్పడగా, అనగా నవసాన మేర్పడగా ననగా సాయంకాలమునందు, 
దయోదయ సజ్కుచత్కమలముకుల[కోడే; దయోదయ౫ కనికరము 

గల్లుటవలననో యనునట్లు, సజ్బూుచత్ == ముడుచుకునిపోవుచున్న 

యనగా. గనికరముచే వాడుబారుచు ముడుచుకొని పోవుచున్నదో యను 

నట్టున్న, "కమల = పద్మములయొక్క-, ముకుల=ా మొగ్గలయొక -, 

కోడే=ా లోపలి పదేశ మను, సీడే-గూడనందు, (పవేళం= (ప్రవేశ 

“మును, ఊపే పెయుషాం=పొందుచున్న అనగా రాతులందు, నచ్చటనే 

బంధింప(బడినవియు కావుననే యచ్చట. నుపవాసములను( గావించిన, 

ఇహ== ఈ యుదయమున, భిన్నేమడావికసించిన, ఆంభోరు హేష=ా 
తామరపూలయందు, సమాయతాం==వచ్చుచున్న అనగా నిటు నటు 

తిరుగుచున్న, మధులిహాం== తుమ్మెదలకు, అధునా=ఇప్పుడు, 

చరైః = చెలికాం[డతో, మధుపారణాః, మధు = మకరంగ్మదే, 

_పారణాః:ఉపవాసము తర్వాతి భోజనములు, ఆలోక్య నేాచూడ (బడు 

చున్నవి. 

సెమాసములు వ్. 

గళతబర్ దిన న్య -పూర్వుం గతం=ాగ తచరం, గతచరం చ తత్ దినం 

చ=ాగ తచరదినం, తస్య=ాగ తచరదినస్య. 

ఆయ (ల్భ్ర్ ౦౫ _ఆయుషః (థంకఃకా ఆయ రంగ, తస్మిన్ తయ 

[కృంశే. . 

దయోదయనళు చత నులమభల (తోడే. దయాయా ఉదయః = 

దయోదయః, దయోదయేన సజ్కుచ ని = దయోదయసజ్కూచ న్తి, 

దయోదయసజ్కాచ స్టి చ తాని కమలాని చ=దయోదయసజ్కాచత్క 

మలాని, దయోదయ సజ్కు_చత్కమలానాం ముకులాః==ద యోదయ 

సజ్బు_చత, మబముకులాః, దయోదయ. సజ్కూచత్క మలముకులానాం 

[కోడః = దయోదయ సజ్కుచత్య్మమలముకుల[కోడః, తస్మిన్= 

_ దయోధయసజ్కాచత్క్మమల ముకుల[కోడే.. 

.చుడుపారణాః_మధునా పారణాఃజామధుపారణా?, 
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భావము : 

కడచిన దినమునకు జీవిత మంతమొందగా ననగా .నాటిసాయంకాలము 

నందు దౌని దుర్దళనుం జూచి కనికరముబేతనో యనునట్లు వెత జెంది, 
రా|తి, స్యభావముచే ముకుళించిన తామర మొగ్గల. లోపలి [1పదేశములను( [బవే 

శించుచున్నవియు, రా తియండు వానియందే బంధింపబడి నందువలననే యుప 

వాసము చేసినవో యనునట్టున్నవియును( [బభాతకాలమునందు వికసించిన 
తామరపూవుల పై నిటునటు తిరుగుచున్న తుమ్మెదల కిప్పుడు వెలుపలనుండిన 

తమ చెలికాం[డతో మకరందరసముచే ఉపవాస సమా ప్తి కాలమందలి భోజనము 
లై న పారణలను జనులు గాంచిరి, 

ళో తిమిర విరహాక్ పాణ్దూయ_న్లే దిశః .కృశతారకాః. 
కమల హసితై & శ్యేనీ వోన్నీయతే సరసీ న కా, 

శరణ 'మిలిత ధ్వాంతధ్వంసి (వభాఒఒదరధారణా 

దగనశిఖర ౦ నీల త్యేకం నిజై రయశళోభరై 8. 81 

పవి. తిమిరవిరహాత్ -పాణూయ నే-దిళః-కృశ తారకాః-క మలవాసితై ౩- శ్యేనీ. 
ఇవ-_ఉన్నీయతే.సరసీ_న_కా_శరణమిలిత ధ్వా నధ్యంసి |పభాఒ౬ఒదర 

ధారణార్.గగనిఖరం. నీలతి- ఏకం-నిజై *-అయళోభరై 8. 

అర్థము: దిశః == తూర్పు మున్నగు డిక్కులు, తిమిరవిరహాత్ = చీకటితో 

చ్చేదము( బొందుటవలన, కృృశతారకాః, కృ = శీజణించిన, 

తారకాః =నక్ష్యతములుగలవై, - పాజ్జూయ న్రే=-పాణువర్ణ మును బొంది 
సవీగా నాచరించుచున్నవి. విరహముచే పాజ్ఞు వర్ణము గల్లును గదా. 

కా=2ఏ, సరసీ = కొలను, కమలహసిత్ర ౪22 వికసిత కమలములనెడీ 

నవ్వులచే లేదా కమలము యొక్క వికాసములనెడి నవ్వులచే, శ్యనీ 

- ఇవవాతెలుపువన్నె గలదానివలె, న ఉన్నయలే=ా చూడ (బడదు? అనగా 

తప్పక చూడ(బడునని యర్థము. కిన్తు= కాని, ఏకం==ఒక్క_టియగు, 

గగన శిఖరం=ాఆకాశముయొక్క. పై భాగము అనగా నెత్తెన గగన 

మండలము, శరణమిలిత ధ్వాన్త ధ్వంసి (పభాఒదరధారణాత్; శరణ= 
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రక్షకుడుగా, మిరిత==లభించిన, ధ్వాన్తవాచీకట్టను, ధ్యంసి==నాళము 

చేయ, [పభా= వెల గులై న సూర్య కిరణములను, ఆదర = పట్టుదలతో, 
ధారణాత్ = ధరించుటవలన ననగా సూర్యకిరణములకు తన యెడ 

స్థానము నిచ్చుటవలన, నిజై $వా తనవియగు, అఆయశోభరై $= అపకీ రి 

'భారములతో, సీలతి=ానల్పగ నున్నది. శరణాగతులను ెకషింపనందు 

వలని యపకీ ర్రితో నల్లదై న దని యర్థము. . 

తిచురవిరనోల్ _ తిమిరాణాం విరహః == తిమిరవిరహః, తస్మాత్= 
తిమిర విరహాత్ | 

పాణూయ న్లో_ పాజబ్బవ ఇవ ఆదర న్తి=ాపాణ్ణూయ న. 

కృలోతారకాః- కృళాః తారకాః యాసాం తాః==కృశ తారకాః 

తమలవానితై * __ కమలాన్యేవ హసితాని=క మలహసి తాని, లేదా, 

క మలానాం హసితాని = కమలహసితాని, త్రై ః= కమలహాసితై ః. 

కరణమిలిత ధాం స్త ధంంనీ. (వఖాఒదొరదారోణాల్ _- శరణం 

మిలితాని ==2ళ ర ణమికితాని, శరణమిలితాని చ తాని ధ్వానాని చ= 

శరణమిలిత ధ్యానాని, శరణమిలితధ్వాన్తానాం ధ్వంసిన్యః=శరణమిలిశే 
ధ్యాన ధ్వంసిన్యః, శరణమిలిత ధా నధ్యంసిన్యళ్చ తాః [పభాశ్చ = 

శరణమిలిత ధ్వా నధ్వంసి పభాః,. శరణమిలిత ధ్వాస్త ధ్యంసి (పభాసు 

ఆదరః= శరణమిలిత ధ్వానధ్వంసి (పభాదరః, శరణమిలిత ధ్వాన్త 

ధ్యంసి పభాదరస్య ధారణం=శ రణమిలితధ్యాన్త ధ్వంసి (పభాఒ౬దర 

_ ధారణం, తస్మాత్ =శర ణమిల్సిత ధ్వాన్ల ధ్యంసి |ప్రభాదరధారణాత్ | 

గగనోలిఖరోం = గగనస్య శిఖరం = గగన శిఖరం 

అయళోభరై = అయశసాం భరాః == ఆయశోఖరాః, త్రైః=. అయ 

శోభరై:.. 

తూర్పు మున్నగు దిక్కులు, చీకట్టు తొలగిపోవుట వలన క్షణములైన 
నక్షత్రములు గల్లి పాణ్బువర్ణములు గలవిగా నాచరించుచున్నవి. సరస్సులు 
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వికసిత కమలము లనెడి నవ్వులచే తెరి(బడి యున్నవి. అనగా [ప్రియుడైన 

సూర్యుని సమాగమము! బొందుటవలన, నవ్వులచే వికసించిన ముఖములు 

గలవిగా నున్నవని యర్థము. కాని యెత్తైన యాకాశమణ్ఞలము, తన్ను శరణు( 

జొచ్చిన చీక ట్టను నాశము గావిం చెడీ సూర్యకిరణ ములయం దెక్కువ పట్టుదలను 

_జూపుటవలన 'నపకీ రులను బొందినదై వానిచే నలబారి యుండినది. ॥లీ1॥ 

ఖో, సరసిజఘనా న్యుద్యత్పక్షర్యమాణి హసన్లు న? 
కతరుచిసుహృచ్చన్ల)ం తనా) ముపైతు న కై రవమ్? 
హిమగిరిదృషద్దాయాదశ్రీ (పతీతముదః స్మితం 

కుముదవిపినస్యాధో హజరు హై హై ర్నిజని(ద్రణా. 82 

ప, వి, సరసిజఘనాని- జ ద్యత్ప కార్యమాణి .హసన్ను-న -క్షతరు చిసువృచ్చన్హిం- 
తన్దా౦మ్-ఉమైతు-న- కై రవమ్-హిమగిరి దృషద్దాయాద థ్రీ పతీతముదః- 

© య a దు , 

స్మితం-కుముదవిపినస్య-అధో- పాథోరు హెః-నిజని! దణా, 

అర్థము : ఉద్యత్ప షార్యమాణి; ఉద్యత్ = ఉదయమును ( బొందుచున్న, పక = 

సహాయు(డైన, అర్యమాణి సూర్యుని గల్గిన, సరసిజవనాని==కమల 

వనములు, న హసన్తు = వికసింపవా లేదా హాస్యము. జేయవా? చెలి 

కాం డయొక యభ్యుదయమందు నందణును నవ్వుదురు గదా!, 
క్షతరుచిసుహృత్; క్షత=నశించిన, రుచి == కా న్రిగల్గిన, సుహృత్ = 

మితు(డై న, చం[దం = చం్యదుని గల్గిన, కైరవం = కలువ, 

తన్హాాం = కునుకుపాటువంటి. _మోడ్పును అనగా దుఃఖమును, 

న ఉ& పెతు=పొందదా! తప్పక పొందునని యర్థము, అధో =మజియు, 

పాథోరు హైః= పద్మముల తో, హిమగిరి రృషద్దాయాద శ్రీ ప్రతీతముదః; 

హిమగిరి = చలిమలయొక్క, దృవత్ = = జాళ్ల యొక్క, దాయాద = 

భాగమును హరించెడి, సీ జ్ఞా కొంతిచే, (పతీతముదః, (పతీతవ వెల్లడి 

మైన, ముదః=ాసంతో షముగల, కుముదవిపినస్య = కలువల యడవికి 

' సంబంధించిన, నిజనిదయా=ాతమ నిదదే ననగా రాత్రియందు తాము. 

ముడుచుకొని పోవుట యనెడి నిద యిప్పుడు కలువల వనమునకు 
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బోవునను హేతువుచే, స్మితం==నవ్వు, వికాసము స్వీకరింపంబడినదని 
యర్థము. 

నోరనీజవనాని = సరసి జాయన్త ఇతి = సరసిజాని, సఠసిజానాం 
వనాని==సరసిజవనాని. 

ఉద్యూత్భ కార్యామాజో-ఉద్యచ్చాసొ పకశ్చవ౭ఊద్యత్పక్షః, ఉద్యత్పశుఃి 

ఆర్యమా యేషాం తాని=ఉద్యత్సశార్యమాణి, 

తతరుబి నువ్మాబ్బ స్ద్హం - శతా రుచిః యస్య సః==షతరుచిః, క్షత 

రుచి శృాసౌ సుహృచ్చవాక్షతరుచిసుహృత్, క్షతరుచిసుహృత్ చందః 

యస్య తతొ=-క్షతరుచి సుహృచ్చన్లిం. 
హామి రిద్భ షద్దాయాద (బ్రీ | వలీతోయముబోః = హిమగిరేః దృషదః = 

హిమగిరిదృష దః, హిమగిరిదృషదాం దాయాదా = హిమగిరిదృవద్దా 

యాదా, హిమగిరిదృవద్దాయాదా చ సా శ్రీశ్చ == హిమగిరిదృషద్దాయా 

దశ్రీః, హిమగిరిదృషద్దాయాద(శియా పతీతా ముత్ యస్య తత్ === హిమ 

గిరిదృషద్దాయాదశ్రీ పతీతముత్, తస్య == హిమగిరిదృషద్దాయాద శ్రీ 
(పఠతీతముదః. 

వముదఎివీనన్య - కుముదానాం విపినం == కుముదవిపినం, తస్యా 

కుముదవిపినస్య. 

పాలోడహైః _ పాథసి రోవాన్తీతి =పాథోరువిణి, తై ః:==పాథోరు హైః. 
నిజని దొయా_నిజా చ సా నిదా చ=నిజని,దా, తయా =నిజనిదయా. 

భ్రావము : 

ఉదయించు సూర్యుని సహాయముగా( గల్గిన క మలవనములు నవ్వవా + 
అనగా -వికసింపవా * హాస్యము చేయవా ? స్నేహితు లభ్యుదయము బొండి 

నప్పుడు వారి స్నేహితు లందజును నానందముతో నవ్వుదురని యర్థము, 
ఇచ్చట మి|తు(డై న సూర్యుని యభ్యుదయముచే కమలవనములు వార్షముతో 

నవ్వగలవనియు, సూర్యకిరణములవలన వికసింపగలవనియు నర్థము. కాంతి 
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తుమ్మెదల సంఘము, మాధ్వీక ం=-క మలమకరందమును, ధయతు వా= 

తాగిన కాగుగాత, న ధయతు వా = = (తాగకపోయినచో (తాగక 

పోవును గాత. రాతియందు. గడుపునిండ కలువల మకరన్దములను( 

దాగినందువలన( దృ పినొందిన యతిధికి మజల మక రన్దపానము 

_ లేనందువలన హాని యేమియును లేదు. తు=కాని, రథాజబ్జ౦ెహజ్జమాః== 

. చక వాకపములు, రా కత్రీతర్షం=ారా| తియంతయు 
దాహబాధ ననుభవించి, 

నగగా (ప్రియరాలివిరహముచే
 నేర్పడిన పిపాసలచే ర్యాతిని. గడపి, 

ఇహ == ఈ, నిజవధూవక్తాామ్మోజే, నిజ == తనవైన, వధూ= 

'  ప్రియరాండయొక, _ వక్తాామ్మోజే = ముఖపద్మముల యందలి, 

_ అఆఅధునాడాఈ పభాతమందలి, అధరఠరనామకం == పెదవి యను సర్రు 

గల్గిన, మధువమకరన్షమును; లిహ తే==ఆస్వాదించుచున్నవి. (పభాత 

.. కాలమున చ(శ వాక దంపతులు కలియును గదా. భుజించిన వ్య క్రి మజల 

0 ఖభుబించుటకంటె, భుజింపనివాడు భుజించుట సముచితము గదా! 

అభినవాగళః-అభినవ మాగత = ఆభినవాగతః. 

వముదమతరన్దా శై మైల కుముదానాం మకరచ్చాః నా షముదమకరస్దాః 

కుముదమకరన్దానా. మోఘాః, కుమదమకరన్దామాః, తై రమ _ కుముద 

మకరన్హామైః.. 

వక్షమ్య రిః-కుక్
నిం విభ శ్రీతిడాక

ుత్వి మృరిక. em
 

" (్రములోత్టురః. | భమరాణా సుత్మాక! = గ్రమేరో త్మ. . 
. . ర్యాలీతర్మ్ ౧-ర్యాతిం..వ్యాష్య తృషిత్వాచర్మాతీతర్ష రం. 

వాళ్లని... థాబ్లా. ఇతి వివాజ్జమా౭=ర భాజ్ఞవిహజ్ఞమాః. 

: నిజవధూన క్ర మ్బాజే-నిజాళ్చ తాః వధ్వశ్చ = నిజవధ
్యః, వ _క్షమేవ 

ద అమ కామ్ళోటం నిజవధూనాం వ క
. 

అధరనామకమ్.. 
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తుమ్మెదలసంఘము, మాధ్వీక ం==క మలమక ళందమును, ధయతు వాడా 

(కాగిన తాగుగాత, న ధయతు వా = |[తాగకపోయినచో [రాగక 

పోవును గాత. రాతియందు. గడుపునిండ కలువల మక రన్ద ములను 

|దాగినందువలన( దృప్రినొందిన యతిధికి మజల మక రన్గపానము 

లేనందువలన హాని యేమియును లేదు. తు=కాని, రథాజ్ఞవిహజ్జమాః=ా 

చక వాకపత్షులు, రా|తీతర్షం==రా|తియంతయు దాహబాధ ననుభవించి, 

యనగా [పియురాలివిరహముచే నేర్పడిన పిపాసలచే రాతిని గడపి 
ఇపహా =౫ఈ, నిజవధూవకా9మోజే, నిజ == తనవైన, వధూ=ా, 

(పియురాం[డయొక్క, వక్షాంమ్మోజే = ముఖపద్మముల యందలి, 

అధునా=ా ఈ పభాతమందలి, ఆధరనామకం == పెదవి యను షేరు 

గల్గిన, మధు=ామకరన్దమును, లిహతే=ఆస్వాదించుచున్నవి. [ప్రభాత 

కాలమున చక్రవాక దంపతులు కలియును గదా, భుజించిన వ్య క్రి మజల 

భుజించుటక ంచె, భుజింపనివాడు భుజించుట సముచితము గదా! 

అధథినవాగ్తఃఅఆధినవ మాగత?ః ౨ అభినవాగ తః. 

వముదమకరన్తా ఘః - కుముదానాం మక రన్హాః = కుముదమక రన్దాః: 

కుముదమకరన్దానా మోఘాః, కుముదమకరన్షైఘాః, తైః = కుముద 

మశరన్దై మైః. | 

తుజీచ్భు రి౭_కుక్నీం బిభ ర్రీతి == కుకీ మృరిః. 

(్రిభురోత్ళ.ల| భమరాణా ముత్క-ఠః =| భమరోత్క్మరః. 

రౌ ళీతర్షం-ర్మాతిం వ్యాప్య తృషిత్వాడారా తీత ర్షం. 

రొథౌజ్గ బివొజ్జమా౭. రథాజ్ఞా ఇతి వివాజ్ఞ్దమా౩=-ర థాజ్ఞవిహ జ్ల్వమాః, 

నిజవథూవ క్రా 9మ్మోబే-నిజాళ్చ తాః వధ్వశ్చ = నిజవధ్యః, వ క్త్రమేవ 

_ఆమ్మోజం=ావ క్రామోజం, నిజవధూనాం వ కా?మ్ఫోజం == నిజవధూ 

వ క్రామ్ఫోజం, తస్మిన్ ==నిజవధూవ క్రామ్ఫోజే. 

అధరొనామకి బ్ _ అధర ఇతి నామ యస్య తత్==-అధరనామకం, తత్ = 

అధరనామకమ్, 
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భావము : 

తుమ్మెదల గుంపు రాతియందు కలువల మకరందవాహినులచే( బొట్ట 

నింపుకొనినవి, కాన నది కమల మకరందమును( |దాగినను( [దాగకపోయినను 

హాని లేదు. కాని చక్రవాక దంపతులు, రాతి యెంతయు నొండొరుల నెడ 

బాయటచే, దాహతాపములకు గుణీయై యిప్పుడు తెల్పవారగనే |పియురాలి 
ముఖక మలమందలి పెదవి యగు మకరందమును( బానము చేయుచున్నవి. ఇది 

సముచితమైనది. రాతియంతయు నెడబాటుచే నిరాహారములై సౌక్కి సోలిన 

చ|కవాక దంపతులు భుజించుట యుక్తము. అవి యుదయకాలమందే. తిరిగి 

కలుసుకొనుచున్నవి. కాన వాని భోజనమే వాంఛనీయమని యాశయము. ॥లిలీ॥ 

శో. జగతి మిథునే చ[క్రావేవ స్మరాగమపారగా 

నవమివ మిథః సమ్ముజ్లాతే వియుజ్య వియుజ్య యౌ 

సతత మమృతాదేవాఒఒహారాత్ యదాస దరోచకం 

తదమృతభుజాం భరా శమ్ము ర్విషం బుభుజే విభుః॥ 34 

ప.వి. జగతి_మిథునే-చ|కౌ-ఏవ.స్మరాగ మపారగౌ-నవమ్ ల ఇవ-మిథః-సమ్భు 

కొ తే-వియుజ్య-వియుజ్య-యౌ-సతతమ్-= అమృతాత్ -ఏవ - ఆహారాత్ = 

యత్ _ఆపత్ _అరోచకం-తత్ -అమృతభుజాం - భరా-శమ్భుః _ విషం- 

బుభు జే. విభుః. 

అర్థము వ జగతి [పపంచమునందు, మిథున == శ్రీ పురుషుల దంపతులయందు, 

చక్రావేవ==చ|క్రవాకదంపతులే, స్మరాగమపారగౌ; స్మరాగమ=కామ 

శాస్త్రముయుక్క-, పార== ఆవలిగట్టును, గౌ==పొందినవి. అనగా కామ 

'శ్రాస్త్ర పారంగతములు (ఏలయనగా), యౌ=ఏ దంపతులు, మిథః = 

ఒండొరులను, వియుజ్య వియుజ్య= విడచి, విడచి యనగా (పతి 

ర్యాతియ నొండొరులను స్వేచ్చతోడనే వదిలి వదిలి, నవమివ=పతి 
దినము [కొ త్తదో యనునట్లు, సమ్బుజ్ణాతే = సంభోగించుకొనుచున్నవి, 
అట్టు కానిచో [ప్రతిదినము విడవక సంభోగించినందువలన విసుగు కలిగి 

యరోచకమను నరుచి యేర్పడును. యత్ ఏలయనగా, అమృత 
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భుజాం == అమృతమును ( (దాగెడి దేవతలకు, భర్తా == (పభువైన, 
విభుః==సమర్థు(డై న, శ మ్భుః = శివుడు, సతత ం౦= ఎల్లప్పుడు, అమృ 

తాత్ == అమృత మనెడి, ఆహారాత్ = ఆహారమువలన, ఆరోచకం= 

అరుచి యనెడి రోగ మును,ఆపత్ =పొందెనో,"త త్ = అందువలన, విషం 

విషమును, బుభుజే=ాతినెను. (పతిదినము తీపుగల పిండి వంటలను 

తినినచో నరుచి యేర్పడును. వానిని, బోగొట్టుకొనుటకై తీపునకు విపరీత 

ములై న కారము, చేదుగల్లిన పదార్థములను భక్షించుట లోక (పసిద్ధము, 

సమాసములు : 

నరాగముపారగౌ .స్మరస్య ఆగమః = స్మరాగమః, స్మరాగమన్య 

పాఠం గచ్చత ఇతి=ాస్మరాగ మ పారగౌ. 

అమృత భుదాం-అమృతం భుజ్జాత ఇతి=-అమృతభుజః, తేషా మమృత 

భుజామ్. 

భావము : 

మూడు లోకములయందును( బరిశీలించినచో చకవాకపముల దంపతులే 

కామశాస్త్ర పారంగతులు, ఏలయనగా, నవి [పతిదినము రా తులయందు నొండొ 

రులను ఏడి, సీడి పగలు కలియుచున్నవి. ఆందువలన వాని కలయిక [పతి 

దినము |క్రొ తందనమును గల్లియుండును. అందువలన వానికి తమ సంగమము 
నందు ఆరోచకము లేదు. అమృతమును బానముచేయు దేవతలకు. (బభువైన 

శివుడు, ఎల్రప్పుడును తాను పానము చేయనట్టి యమృతమువలన విసుసశెందిన 

వాడై యరోచకమను రోగమునక గుజియాయెను. అందువలన నాయరోచక 

మును దొలగించుకొనుటకై విషమును బానము గావించెను. లోకమున దీపు 
గల్గిన పిండివంటలను దినెడివారలు దానివలన. గల్లెడి యరుచినిం దొలగించు 

కొనుటకై దానికీ విపరీతములై న కారము, చేదు మున్నగు రసములుగల పదార్థ 

మును దినుట (పసిద్ధము గదా! (లీక! 
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లో విశతి యువతిత్యాగే ర్యాతీముచం మిహికారుచం 

దినమణిమణిం తాపే చితా న్నిజాచ్చ యియాసతి, 

విరహతరలం జిహ్వా బహ్వాహ్వయ నృ్యతివిహ్వలా 

మిహ సహచరీం నామగాహం రథాజ్జవిహజమాః, లీస్ 

ప. ని. విశతి-యువతిత్యాగే -రా| తీ ముచం-మిహికారుచం-దినమణిమణిం -తా పె - 

చితాత్ -నిజాత్ _ చ.యియాసతి. విరహతరలజివ్యో.బ హు -ఆవహ్యయ స్తీ- 

అతివిహ్వులామ్-ఇహ-సహచరీం-నామ (గాహం-ర థాజ్ఞవిహజ్లమాః.. 

అర్థము. ఇహ==ఈ యుదయకాలమందు, రథాజ్ఞవిహజ్జమాః =పురు వ చ|కవాక 

ములు, యువతిత్యాగే=-తమ తరుణియగు [పయురాలియొక,., త్యాగే= 

వియోగమునందు, రా|తీముచం= ఇప్పుడే రా|తియను భార్యను విడుచు 

చున్న, మిహికారుచం = మంచుయుక్క. కాంతివంటి కాంతి యనగో 

విరహమువలని తెల్పని కాంతిగల్లిన చందుని, విశతి సతి=| పవేశింప(గనే, 

రా పే==వేడిమి, విరహమువలన గల్గిన చిత్తసంతాపము, నిజాత్=ాచ క్ర 

వాకమునకు సంబంధించిన, చితాచ్చ = మనస్సునుండియు, దినమణి 

మణీ౦ =సూర్యకాంత మణిని, యియాసతి సతి = ప వేశింప(గోరుచుండగా , 

విరహతరలజిహ్వా, విరహ = వియోగముచే, తరల = చంచలమైన, 

జిహ్వాః=నాలుకలుగలవై , అతివిహ్యలాండా చాలాకాలము కానఠానందు 

వలన మిక్కిలి దుఃఖించిన, సహచరీం = (పియురాలగు చ|కవాకిని, 

నామ గాహం= పేరును గహించి, బహు=పలుమాజులు, ఆహ్యయ ని = 

పిలుచుచున్నవి. సూర్యుడుదయించెను, శీఘముగా లెమ్మని చెప్పు 

చున్నవని యర్థము. 

భావము : 

ఈ యుదయకొలమందు చకవాకపమలు అనగా మగచ|క్రజాక ములు 

రాత్రియందలి వియోగబాధచే, చంచలములగు నాలుకలుగలవై చాలకాలము 

కానరానందువలన మిక్కిలి దుఃఖించుచున్న (పియురాలిని( బేరెత్తి పిలచుచు, 

“సూర్యు డుదయించెను. శీ ఘముగా మేల్కొని లెమ్మని” చెప్పుచున్నవి. ఆ 
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సమయమునందే యాచ[కవాకముకు, తమ పియురాలితోటి వియోగము, రా|శి 
యనెడి భార్యను విడచుచున్న చం|దుని( (బవేశించుచున్నది. ఆ చందు(డు 
మంచువంటి కాంతిగల్లి తన పియురాలగు రా తివలని విరవహముచే నేర్పడిన 

పాండువర్ణమును ధరించినట్టు కానవచ్చుచున్నాడు. రాతి, చం|దునికి( |బియ 
రాలని (పసిద్ధి. ఇక నాచకవాకముల విరహమువలని వేడిమి, తమ మనస్సుల 

నుండీ తొలగి సూర్యకాంత మణిని( [బ వేశింప(గోరుచున్నది. సూర్యకాంతమణులు 

పగలు సూర్యకిరణసంపర్క ముచే జ్వలించుట (ప్రసిద్ధమైనది. చ|కవాక పక్షులు 

రాతియం దెడ(బాపు పొందుట (పసిద్ధి, సూర్యు డ స్తమింపగనే యవి 

యొండొంటితో( గలియ(జాలవు. మజల సూర్యు డుదయింపగనే యవి 

యొండొంటితో. గలియుచుండును. కాన నిక,డ సూర్యు డుదయింఫ(గనే 

రాతి యెడ (బాసిన చక్రవాకములు కలిసినవి. వానికి ర్మాతియందలి వియోగము 

చం|దుని( (బవేశించినది. ఏలయనగా, నత డ స్రమించుటవలన నతనికి [పియు 

రాలగు రాతితో నెడంబాపు గల్లినది. అతనిని తెల్సనిమంచు కమ్ముటవలన 

నాయెడ(బాపువలని తెల్టందనముగూడ నతని కంటినట్లు భావింపంబడినది. ఇక 

నాచ్శకవాకములకు రాత్రి యేర్పడిన విరహాగ్నిజ్యాలలు, పగలు సూర్యకాంతిచే 

మండుచున్న సూర్యకాంత మణులను, (బవేశించినవనియు నాశయము. ॥85॥ 

శో, స్వముకులమయె ర్నేతె 9 రనంభవిష్తుతయా జనః 
ళ్ యి యు థి అ 

కిము కుముదినీం దుర్వ్యాచ షే రవే రనవేకికామ్, 
లిథితపరితా రాజ్ఞో దారాః కవిప్రతిభాసు యే 

శృాణుత గనృణుతాఒసూర్యన్చుళశ్యా న సా కిల భావినీ. 96 

ప. వి. స్వముకులమయైః-నేతై 9 - అన్ధమృవిష్షతయా-జనః -కిమ్- ఉ -కుముదినీం= 

దుర్వ్యాచషే- రవేః . ఆనవేశక్షికాం _ లిభితపరితా _ రాజ్ఞః - దారాః = కవి 

పతిభాసు  మే_శ్సణుత.క్న్ ణుత_ఆసూరంముశా౭-న-సా _కీల- భావినీ. న్ లి లి బా 

అర్థము : జనః == లోకము, స్వముకులమలయైైః, స్వ == తనయొక్క, ముకుల 

మయైః = మొగ్గల రూపముననున్న యనగా ముడుచుకొనిపోయిన , 

నేతై9౪జ=కన్నులతో ॥ ఆస్థంభవిష్ణుతయా == (గుడ్డితనమును, బొందిన 



దగుటచే, రవేః == సూర్యుని, అనవేక్షి కాంచాచూడనటి, కుముదినీం= 

కలువతీగెను అనగా నొకరాజ భార్యను, కిముడాఏమని, దుర్వ్యాచ షే = 
నిందించును? కలువ జగములను పవి తపజచునట్టి సూర్యుని. జూడదు, 

ఆశ్చర్యము. ఇది మిక్కిలి యనుచితము. అని యీ విధముగ నూరక 

యపవాదము నేర్పజచుచున్నది. కవిపతిభాసు, కవి=- కవులయొక్క, 
(పతిభాసుా[పజ్జలయందు ననగా వారి (పతిభచే నుల్చసిల్లు కావ్యముల 

యందు, యే=ఏకుముదిని యను పేరుతో (పసిద్ధినాందిన, రాజ్ఞః రాజు 

యొక్కయు, చం దునియొక్కయు, దారాః భార్యలు, లిఖీతపఠికాః- 

లిఖిత =కవులచే లిపిరూపముగా చేయ(బడినవారై , పఠితాః=పాఠకులచే( 

జదువ(బడిరో కవులు ఎవతెను రాజభార్య యని చెప్పుదురో వారి శిష్యులును 

నే తెలిసికొనుచున్నారని యర్థము. సా==-ఆ రాజభార్యగా వర్ణింప(బడిన 

కుముదిని, అసూర్యమ్పశళశాా=సూర్యునిం జూడనిదిగా, న భావినీ కీల=ా 

కా(జోదు గదా, శృణుత శృణుత =(ఓ దుర్వాదము చేయు జనులారా!) 

వినుండు, వినుడు, రాజభార్యలు రాజనీతి ననుసరించి యసూర్యం 

పశ్యలై యుండుట యు క్తమైనచో నప్పుడు చం[దునకు “రాజి నెడి 

పేరుండుటవలన చందుని దర్శించినంత మ్యాతముననే వికసించెడి 
స్వభావము గల్గిన కలువను చం[దపత్నిగా. గవులు చెప్పుటవలన కలువ 

గూడ రాజభార్య యనియే సిద్ధించుచున్నది. కాన. రాజభార్య యగుట 

వలన నామె సూర్యుని. జూడక యుండుట యు కమేకాన, సూర్యుని 

జూడకపోవుటవలన జనులు చేసెడి నిందయు నసంబద్ధమగుచున్నది. 

కాని వాస్తవ స్థితిలో ““అసూర్యమృళ్యత్వ మనగా సూర్యుని. జూడక 

యుండుట గాదు. మతేమనగా, పరపురుషుని. జూడక యుండుట. కాన 

సూర్యదర్శన నిషేధము తాత్పర్య విషయము గాదు, 

సమాసములు : 

న్ధూమవలమదైః = స్వస్య ముకులాః=-స్యముకులాః, స్వముకులానాం 

రూపాొణి=-స్యముకులమయాని, తై == స్యముకులమయైః. 

అనోంభబీవుతయా _ అననా అనా భూతా = అనంభవిషః, అనం 
0 ® ధ ధి ణ 0 

భవిష్టోః భావః == అన్థంభ విష్ణుతా, తయా==-ఆ న్థంభ విష్ణుతయా, 
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అనవోశీకొం _ న ఆవేక్షికా=ాఅనవేష్షికా, తాం=- అనవేశ్నికాం. 

లిఖిత వరితొ౭ _ లిఖితాశ్చ తే పఠితాశ్చ=ాలిఖితపరఠితాః, 

కవ్యివతిఖాను - కవీనాం |ప్రతిభాః == కవి పతిభాః, తాసు = కవి 
(పతిభాసు. 

అనూర్భ్య మృ క్యా అ సూర్యం పశళ్యతీతి == సూర్యమృశ్యా, న సూర్యం 

పశ్యా = అసూర్యమృళ్యా. 

భావము : 

జనము, కలువ పగటియందు తన పూవు లనెడి కన్నులు ముడుచుకొనుటళచే 

గుడ్డితనమును( బొంది సూర్యుని. జూడక పాపము నొడిగట్టుకొనుచున్నదని, 

యాకలువను సించించుచున్నడి. ఏలయనగా. 

““లోకేఒస్మిన్ మంగలాన్యష్టా [బాహ్మణో గొ ర్షతాశనః 

హిరణ్యం సర్పి రాదిత్య ఆపో రాజూ తథాప్టమః, 

ఏతాని సతతం పశ్యే న్నమస్యే దర్చయేత్తు యః 

(పదక్షిణజ్బు కుర్వీత తస్య చాఒ౬యుర్న హీయలతే'” అని. 

[బాహ్మణుడు-గోవు-అగ్ని-బంగారు-నేయి -సూర్యుడు = ఉదకము _-రాజు = అని 

యెనిమిది మంగలపదార్గ ములు వీని నెవ్వ డెల్పప్పుడు దర్శించునో, నమస్క-రిం 

చునో లేదా హూళజించునో లేదా (పదక్షీణము గావించునో అతని కాయుస్సు 

వర్థిల్లునని ధర్మశాస్త్ర వచనము ననుసరించి సూర్యదర్శనము గూడ విధింప( 

బడియున్నది గాన దాని నాచరింపకపోయినచో కలువ నింద్యమగుచున్నడది. కాని 
కవి పతిభచే నుల్చసితములగు కావ్యములయందు కుముదిని యనుపేర( [బసిద్ధ 
మైన రాజభార్య యనగా నృపుని భార్య, చం|దుని భార్య గలదో యామె వాస్తవ 

స్థితిలో రాజభార్యయే యగుటవలన -అసూర్యంప్పశ్యయే కావలయును గాన నా 

రాజభార్యయగు కుముదిని యనగా కలువ, సూర్యుని. జూడక పోవుట దోషము 

గాదు, “రాజ శబ్దమునకు నృపుడనియు, చం|దుడనియు నర్థము లుండుటవలన, 

కలువ చందు డుదయించునపుడు వికసించుట వలన నా చందునికి( [బియు 

రాలై రాజథార్యయై తక్కిన రాజపత్ను లెట్టు ఆసూర్యంపశ్యలుగ నున్నారో 

యర్దే యూమెయు, పగటిపూట నూర్యకిరణములచే తన పూవు లనెడి కన్నులు 
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ముడుచుకొనిపోవుటవలన నసూర్యమృశ్య యైనది. కాన నామె సూర్యదర్శనమును( 
జేయక పోవుట దోషముగాదని యర్థము. (ప్రజలు తమ నేత్రములు ముడుచుకొని 

పోవుటవలన నంధులై కలువపై నిట్టి యపవాదమును వేయుచున్నారనియు 

నర ము. 
థి 

వాస్తవ స్థితిలో “అసూర్యమృశ్య' యనగా సూర్యుని. జూడక పోవునది 

గాదు. మటేమనగా, కైముతిక న్యాయము ననుసరించి సూర్యునే చూడనపుడు 

మటియొకరిని. జూచుట కవకాశమే లేదు కావున పరపురుషదర్శనము చేయనిది 
యని యర్థము. కాన కలువపూవు విషయమునందును నదియే తాత్పర్యము కాన 

దానికి సూర్యదర్శనాభావము దోషముగాదు. ఆ యర్థమునందే 'ఖశ్” |పత్యయము 

విహితము మతియు కొశికయందు గూడ “గు ప్రిపరం చైతత్” యని చెప్పం 

బడినది. 1861 

ట్లో, చులుకితతమస్పింధో ర్భృజ్ల్ః కరాదిన శుభ్యతే 

. నభస్ బిసినిబంధో రన్గ్రిచ్యుతై రుదబిందుభిః, 
శతదలమధు[,సోతః కచ్చద్వయీ పరిరమృణా 

దనుపద మదః పజ్కాశజ్కా మమీ మమ తన్వతే. 87 

ప. వి. చులుకితత మస్సింధోః- భృళ్లెః క రాత్ -ఇవ-శుభ్యతే - నభసి-బిసినీబంధోః - 

రన్హ్రచ్యుతై 8-ఉదబిందుభిః - శతదలమధు[ సోతః కచ్చద్వయీపరిరమృ 

ణార్ .అనుపదమ్. అదః -పజ్కాశ జ్కా-ం- అమీ-మమ-తన్వతే. 

అర్థము: నభసి == అకాశమునందు, భృజైః = ఎగురుచున్న తుమ్మెదలచే, 

చులుకితతమస్సింధోః- చులుకిత == పానముచేయుటక్రై యరచేత( బట్టు 
_ కొనండిన, తమస్పింధోః = చీకటి యనెడి కడలి గల్గిన, విసినీ 

బంధోః- బిసినీ=ాపద్మములకు, బంధోః= చుట్టమైన సూర్యునియొక్క 

కరాత్=ాకిరణము నుండీ (హ స్తమునుండి), రం|ధచ్యుతె 8-= రం|ధ=ా 

వేళ్ళ సందులనుండి, చ్యుతై 8==జారినటువంటి, ఉదబిందుభిరివ=నీటి 

బొట్టులో యనునట్లు, శభ్యలే== తెలియ(ఐడుట (సంభవించుచున్నది) 
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(తుమ్మెదలు చీకటితో సమానమగు రంగును( గల్లియుండుటవలనను , 

తుమ్మెదలు నల్లని వన్నెగల్లిన పెద్దవగు నీటిబిందువులవలె నుండుట 
వలనను నిట్లు చెప్ప(జడినది), కిఖ్బు =మరియు, ఆమీ = ఈ తుమ్మెదలు, 

అనుపద ౧ ==| పతిక్షణమందును , (పోల్చ(బడిన (పకారము( దెలియ(ఐడిన 

వెంటనే) శతదల మధు;సోతః కచ్చద్వయీ పరిరమృణాత్- శతదల= 

పద్మములయొక్క_, మధు==మక రందములయొక ,., (సోతః = పవాహ 

ములవలని, కచ్చద్వయీ = తేమనేలలను రెంటిని, పరిరమృణాత్ = 

తాకుటవలన ననగా మకరంది (పవాహము రెండు వెపుల (పవహించుట 

వలన, ఆద: పజ్కాశ జ్కాం- అదః = ఈ మకరన్ల [పవాహముయొక్క_: 

పజ్కాశజాా౦=అడుసనెడి |భ్రమను, మమ =స్తుతిపాఠకుండనై న నాకు, 

తన్వతే== క లిగించుచున్నది. 

చులుకీత తమన్సింధోః- తమ ఏవ సింధుః =తమస్సింధుః; చులుకితః 
తమస్పింధుః యేన సఃచులుకిత తమస్సింధుః, తస్య =౫ా చులుకిత 

తమసింధోః. 

బినినీబంధో8 - విస మాసా మ స్రీతి=ా =దిసిన్యః, విసినీనాం బంధుః= 

విసినీబఐంధుః, తస్య = బిసి నీబంధోః. 

రొం(భచ్యుంల్లొ *-రం| ధేభ్యః చ్యుతాః = = రంధచ్యుకాః, తె తెః= రన్ద్ర 

చ్యుత్రై 8, 

ఉదవిందుభిః- ఉదకానాం బిందవః=ఉదవిందవః, తైః = ఉదబిందులిః. 

శతదలమధు [సోల్ ౩ కబ్బద్భూయో వరిరమ్యుడాత్ - శతం దలాని 

యస్య తత్=ాశతదలం, శ తదలస్య మధూని=ైాశతదలమధూని, శతదల 

మధూనాం |సోతాంసి== శతదల మధ్యుసోతాంసి, శతదల మధు |సోత 

సాం కచౌ=శతదల మధు[సోతః కచ్చా, శదదల మధు[సోతఃకచ్చయో, 

ద్వయీ=శతదలమధు (సోతఃకచ్చద్వయిీ, శతదల మధు[సోతః కచ్చ 

ద్యయ్యా పరిరమృణం = శతలమధు[సోతః కచ్చద్వయీ పరిరమృణం, 

తస్మాత్ ==శతదలమధు సోతః క చృ్చద్వయీ పరిరమృణాత్ , 

అనువదల్ _పదే పదే=ఆనుపదమ్, 
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అద౭నడాాక డాలి 0- అముష్య పజ్క_ః =అదఃపజ్కః, అదః పజ్కస్య 

ఆళ జ్కా = అదఃపజ్కాళజ్కా, తాం = అదఃపజ్కాళజ్కామ్. 

భావము : 

ఉదయకాలమందు నాకసమునం దెగురుచున్న తుమ్మెదలు, సూర్యుండు 

తన కిరణము లనెడి యరచేయిచేత( జీకటి యనెడి సము[దమును( బానము 

చేయగా నాతని | వేళ్ళు సందులనుండి జారిపడిన నీటి బొట్టుఆగా( భావింప(బడీ 

నవి. (తుమ్మెదలును చీకట్లు సమానమగు వన్నెను( గల్లియుండుట వలనను 

తుమ్మెదలు నల్లని సీటి బిందువులవలె నుండుటవలనను నిట్టిభావన యేర్పడినది) 

మజియు నీ తుమ్మెద లీ విధముగా దెలియంబడిన పిదప, పద్మమకరన్ద (పవా 

హముల కిజుగెడలును( గూర్చుండుట వలన నవి యూ మకరంద (పవాహము 

వలన గల్లిన యడుసనెడి (భ్రమను స్తుతి పాఠకుడనగు నాకు( గల్లించుచున్నది 187॥ 

శో ఘుస్ఫణసు మనః శేణి (శ్రీణా మనాదరిఖిః సరః 

. పరిసరచ ర ర్భాసాం పత్యుః కుమారతరై ః కర 8, 
యు న్ా రా 

అజని జలజా మోదానందోత్పతిస్ణు మధు (వ్రతా 

నలిశబలనా దుళ్లూ పుజ శ్రియం గృహయాలుభిః. 18611 
౧జ “జ 

ప. వి. ఘుసృణసుమన ౩ శేణీల్రీ ణాం- అనాదరిభిః = సరఃపరిసరచరై ః-థాసౌం- 

పత్యు రా కుమారత ర 8. కరై 8- అజని = జలజా మోదానందోత్పతిష్ణు 

మధ్యువతావలి శబలనాత్ _గుక్ణాపుజ్ఞా| శియం- గృహయాలుభిః. 

అర్భము: ఘుసృణ సుమనః (శేజి శ్రీణాం; ఘుసృణసుమనః = కుజ్కుమపూల 

యొక్క, (శోణి=ా వరుసలయొక్క, శ్రీణాం== శోథలను, అనాదరిభిః = 

తిరస్క_రించుచున్న ఆనగా కుజ్కుమపూలవన్నె కంటెను నధిక మైన 

యెొజ్జందనము గల్లినవియు, సరఃపరిసరచ రై 9; సరఃపరిసర = కొలని 

చుట్టు (పక్కల, 'చరై 8వసంచరిం చుచున్న, కువూరతరై == అప్పుడే 

యుదయించుటనలన మిక్కిలి లేతద(నము గల్లిన, భాసాం పత్యుః= 

కాంతులకు (పభువై వ సూర్యునియొక్క, కరై ౩=కిరణములచే, జలబా 
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మోదా నన్గోత్స్పతిష్టు మధు (వతావలి శబలనాత్; జలజ = పద్మముల 

యొక్క, ఆ మోదవసువాననచే నేర్పడిన, ఆనంద=సంతో షమువలన, 

ఊత్పతిష్టు == పై కెగురునట్టి, మధ్యువతావలి వ తుమ్మెదల బారువలన, 

శబలనాత్ = చితవర్హము( టొందించుటవలన, గుక్టూపుజ్షు శ్రియం; 

గుక్టూవాగురువిందలయొక్క_, పుష్ణు== రాశియొక్కం, [శియం=శోభను, 

(గహయాలుభిః==|గహించునవిగా, అజని=ఏర్పడుట (యైనది). నల్లని 

తుమ్మెదలతో( గలసిన యెజ్ఞని బాల సూర్యుని కిరణము లట్లు కోభించిన 

వని యర్థము. గురువిందలు పెన నల్పగను దిగువ యొబ్జిగను నుండుటి 

వలన? బైన తిరుగు నల్లని తుమ్మెదల సంసర్గముచే దిగువనున్న యెజ్జని 

బాల సూర్యకిరణములు గురువిందల పోలికను. బొందినవని యర్థము. 

ఘున్ఫ జ నుమనః (జీ(లీడాం- ఘుసృణస్య సుమనాంసి == ఘసృణ 

సుమనాంసి, ఘుసృణ సుమనసాం | శేణయః, = ఘుసృణ సుమనః 

[శేణజయః, ఘుసృణ సుమనః |శేణీనాం (శ్రియః ాముసృణ సుమనః 

( శేణి శియః, తాసాంచామఘుసృృణసుమన 8 శేణి(శ్రీణామ్. 

అనాదోరిఖీః= న ఆదరః=ా ఆనాదరః, అనాదరః ఏషా మ స్తీతి==అనా 

దరిణః, తైః ాఅనాదరిభిః. 

నర౭వరినరోచరై *- సరసః పరిచరాః=సరఃపరిచరాః, సరః పరిసరేషు 

చర స్తీతి=సరఃపరిసరచరాః, తై 8=సరఃపరిసరచరై 8. 

తమారత రై ౭= అత్యంతం కుమారాః,కుమూరతరాః, తై =-కుమారతర్రై £, 

వలవామోదా నోన్లోత్వ్రృతిప్లు మయగు,వతానలి ఖబులనాత్ = జలబజానా 

మామోదః==జలజామోదః, జలజామోదాత్ ఆన న్షః==జలజామోదానన్లః, 

 జలజామోదాననైేన ఉత్స్పతితుం నీల మేషా మ స్తీతి = జలజా మోదానన్లో 

త్సతిష్టవః, జలజా మోదానన్దోత్పతిష్టవశ్చ తే మధువతాశ్చ == జలజా 

మోదాననోత్సతిష మధ్యువతాః, జలజా మోదాన నోత్పతిమ్లు మధు వతానా 
(ట్. ళ్ ay >] 

మావలిః = జలజామోదానందోత్పతిష్టుమధువతావలిః, జలజా మోదా 

ననోత్సతిష్టు మధు[వతావల్యా శబలనం౦ం = జలజామోదానన్లోత్పతిష్లు 
ద ఇ దె స 
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మధు[పతావలి శబలనం, తస్మాత్ =జలజామోదాననోత+తిషు మధు; వతా 
౧ “ ర న్ 

వలి శబలనాత్. 

గుళ్జావుడ్దా(తీయం - గుళ్ణానాం పుంజః = గుక్టాపుష్ణాః, గుక్టాపుష్జుస్య 
శ్రీఃజగుబ్టాపుష్షుభ్రీః, తాం = గుక్టూపుష్టు శ్రియం. 

భావము : 

కుంకుమపూవృకంచెను నెజ్జని బాలసూర్యుని కిరణము లచ్చటి తామర 
కొలని పరిసరములలో( బడుచుండగా నా కిరణముల మధ్య నల్పని తుమ్మెదలు, 

పద్మ గంధముల పరిమళముల వలని యానందముతో. బై కెగురు చుండినవి. 
బాల సూర్యుని కిరణము లరుణ వర్ణములుగను, తుమ్మెదలు నీలవర్ణములుగను 

నుండుటవలన నవి రెండును కలియుట వలన పైన నలుపు వన్నెయు నడుగున 

నెజుపు వన్నెయు గల్గిన గురువిందల రాశియొక్క శోభ గలవిగా 
నుండినవి. 1881 

ల్లో, రచయతి రుచిః శోణీ మేతాం కుమారితరా రవేః 

యదలిపటలి నీలిక రుం వ్యవస్యతి పాతుకా 

అజని సరసీ కల్మాషీ తదు)వం ధవలస్సుట 
® 

త్కమల కలికాషణః పాఖూకృతోదర మణలా. 39 
థై G (a 

ప. వి. రచయతి-రుచిః-ళోణీమ్-ఏతామ్ - కుమారితరా-రవేః.యత్- ఆలిపటలీ 

నీలీక రుం-వ్యవస్యతి_పాతుకా- అజని-సరసీ -కల్మాషీ = తత్ - [ధువం -_ 

ధవలస్సుటత్క మలక లికాష ణః = పాజ్జూకృతో దరమణ్ఞలా. 

ఆర్థము: యత్ జూ ఎందువలన, కుమారితరా == మిక్కిలి లేతదైన, రవేః = 

సూర్యునియొక్క, రుచిః=ాకా న్లీ, ఏతాం=ఈ, సరసీం==కొలనును, 
కోణీం=ఎజ్బని వన్నెగలదానినిగా, రచయతి=చేయుచున్నదో, తథా = 

ఆపే, పాతుకా == సరస్సునకు( జైన పడనున్న, ఆలిపటలీ; అలి == 

తుమ్మెదల యొక్క, పటలీ = సమూహములు, నీలీక రుం = తమ 
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కాంతిచే సరస్సును నీలి వర్ణముగల దానినిగా జేయుటకు, వ్యవస్యతి= 
(పయత్నించుచున్నదో, తత్ =-=అందువలన, సరసీ == కొలను, ధవల 

స్ఫుటత్మమల కలికాషణ్ణైః; ధవల = తెల్లని, స్పుటత్ = వికసించిన 

తల కమలక లికా == తామర మొగ్గల యొక్క, షణ్ణః = సమూహములబే 

పాణూకృ్ళతో దరమణ్లలా, పాణూకృత = తెల(బరుచ(బడిక, ఉదర 
GB య (త్ య 

మణ్ణలా=ామధ్యభాగ ములను గల్లినదై , కల్మాషీ=ావివిధ వర్ణములు గల 
దిగా, అజని = ఏర్పడినది. | 

వమారితరొ-అతిశయేన కుమారీ, కుమారితరా. 

అలినటలీ _ఆలీనాం పటలీాఆలిప ఏలీ. 

నీలీ డ్తం-అనీలాం సీలాం సమ్పద్యమానాం క రుంజానీలీక రుం. 

ధవలన్ఫు వత్యమల రోలికావడ్డః-స్పుటన్తి చ తాసి కమలాని=స్సుటు 

త్క_మలాని, ధవలాని చ తాని స్ఫుటత,_మలాని = ధవలస్ఫుటత్కమ 

లాని, ధవలస్ఫుటత్క్మమలానాం కలికాః ౬౭ ధవలస్పుటత్క్మమల క్షలికాః 

ధవలస్సుటత్క_మల కలికానాం షణ్ల్ణాః= ధవలస్ఫుటత్క_మల కలికాషణ్డా, 

తెః= ధవళ స్ఫుటత్క_మలక లికావ ణ్ఞెః. 

వొడ్తూక్చ తో దరమణలా _అపాణు, పాణు సమ్పద్యమానం కృతం = 
ణి G G G 

పాణూకృతం, ఉదరస్య మణలం== ఉదరమణలం, పాణూకృత ముదర 
a GB Ga Ga 

మణ్జలం యస్యా స్సాజాపాజ్జూకృతోదర మణ్ఞలా. 

భావము : 

వాల సూర్యునిచే లేత యెండవలన కొలనును నెజ్జబాజునట్టును, తుమ్మె 
దల బారు తమ నల్పకాంతిచే కోలనును నల్రబారునట్లును, వికసించిన తెలదామర 

పూవులు కొలని మధ్యభాగ మును దెల్లంబడునట్టును ( జేయుటవలన నీ వివిథ 

కాంతులచే నా కొలను చి తవర్ణము గ అదిగా నేర్పడినడి, 189! 
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ళో, కమలకుశలాధానే భానో రహో పురుషవతం 

యదుపకురు తే నే(త్రాణి (శ్రీగృహత్య వివతుభిః 

కవిభి రుపమాదానా దమ్ఫోజతాం గమితా న్యసా 

వపి యదతథాభావా న్ముజ్బా త్యులూకవిలోచ నే. 40 

ప. వి. కమలకుశలాధానే-భానోః-అహా - పురుష(వతం-యత్ - ఉపకురుతే - 

న్మేతాణి _శ్రీగృహత్వవివమభిః=క విభిః - ఉపమాదానాత్ = అమ్ఫోజతాం.. 

గమితాని. ఆసౌ-అఆపి-యత్ -అతథాభావాత్ -ముజ్బుతి _ ఉలూక విలోచనే. 

అర్థము: కమలకుశలాధానే, కమల = పద్మములకు, కుశల == క్నేమమును, 
ఆధానే==క ల్పించుటయందు, అనగా వికాసమును( గల్పించుటయందు, 

ఖభానోఃవా సూర్యునియొక్క-, పురుషవతం = పురుషాభిమానము గల 

వాని యొక్క, [వతం=నియమము అనగా దృఢ నిశ్చయము, అనగా 

పౌరుషము, అహో == ఆశ్చర్యకరము, లేదా. అహోపురుష==పురుషాభి 

మానము గల్గిన వానియొక్క_, (వతం = (వతము, అనగా దృఢ 

నియమము, యత్=ాఎందువలన, ఆసె= ఈ సూర్యుడు, శ్రీగృహ 

త్వం = శోభకు నెలవగుటను, నేతములయొక్క సౌందర్యమును 

వర్ణించుటయందు నుపమానమె యుండుటను, వివత్తుభిః = చెప్పగోరు 

చున్న, కవిభిః = కవులచే, ఉపమాదానాత్, ఉపమా = నే తములకు 

సాదృశ్యము గలదిగా వర్ణించినంత మాగతము వలన, అంభోజతాం = 

తామరపూవుగా నుండుటను, గమితాని = పొందింపంబడిన, నేేతాణ్యపి=2 

కన్నులనుగూడ అనగా, సౌందర్మాతిశయమును దకటించుటకై. పద్మము 

లతో సమానములుగా వర్ణింప(బడిన జనుల నే తములనుగూడ, ఉప 

కురుతే == వికసింప( జేయుటచే నుపకరించుచున్నాడు. వెలుగుతో 

గూడినపుడే జనుల నే తములు విషయములను జూడ(గలవు. సూర్యోద 

యమునందు సమస్త [పాణులును నిదను వదలి కనులను6 దెజచుటవలన 

సూర్యుడ క మలములతో ( బోల్చ్బబడిన కన్నులకు శేమమును( గల్పించు 

చున్నాడు. పకృతములైన పద్మములకు వికాసమును6 గల్పించి క్షేమ 

మును సమకూర్చుచున్నాడు. యదపి==ఏ కారణము వలనను, ఆతథా 
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భావాత్ =ఉపనూనమునకు సంబంధించిన కమలత్వము లేక పోవుటవలన, 

ఉలూక విలోచనే; ఉలూక == గుడ్డగూబయొక విలోచనే==నేత్రములను 

ననగా గుం|డములును చిన్నవియునగు నేతములను, ముజ్బుతి =వదలు 

చున్నది, కొని వికసింపంజేయుటచే నుపక రించుట లీదు. సూర్యకిరణము 

లను సహింపనందువలన కనులను గుడ్డగూబ మూసియే యుండును. 

పద్మములతో సమానములై న జనుల నేత్రములను విక సింప(జేసి యుప 

కారమును( జేకూర్చుటవలనను నాక మలములతో సాటికాని గుడ్డగూబి 

కన్నులకు వికాసమును( గల్గింపనందువలన స మమును సమకూర్చుక 

ఫస్రోవృుట వలనను సూర్యభగవానునకు పద్మములకు శేమమునుం గల్పిం 

చుటయను (వతమును. గూర్చి చెప్పవలసిన దేమియున్నది! ఉదయ 

కాలమున కమలములను కమలమువంటి జనుల నే తములను సూర్యభగ 

వాను(డు విక సింప(జేయుచున్నాడని యర్థము. 

క్రోతులవళలాధానో  కమలానాం కుశలం=క మబకుక అం, కమలకుళశ' 

లస్య ఆధానంజూక మలకు శలాధొనం, తస్మిన్ క మలకుశలాధానే. 

వ్రడువ్యవళం = పురుషస్య వతం=పురుష[వతం. 

(భీగ్య వొత్యవివ వలి - (శ్రియః గృవంయము శ్రీగ్సుహం, శ్రీగృుహస్య 

భావః == థ్రీ గృహత్యం, వ క్రుమిచ్చవః జూ వీపత్నవః, శ్రీగృహత్యస 

వివక్షవః == శ్రీగృహత్యవివష వః, తై కర్రీ గ హత్యవివమలిః 

ఉపమాదానాత్. 

అమ్మా జతాం-అమృసీ జాయత ఇతి==అ మూజం, అమ్మోజస్య భావః 

అమాజతా, తాం==అమ్మోజతొం, 

అతథాభావాల్  తథా_థభావజూతథాఖభావీః, న తథాభావః ము అతథా 

భావః, తస్మాత్ ==టత థాభావొతీ. 

శలూతబిలోచనో _ ఉలూకస్య విలోచనే 22 

ఉలూక విలోచనే. | 

ఉలూక విలోచనే, లే 2 
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భావము 3 

సూర్యుడు కమలములకు శ్నేమమును గల్పించుటయందలి దృఢమగు 

[వతము ఆళ్చర్యకరము. ఏలయనగా, నీ సూర్యుడు, కవులచే, నే తముల 

సౌందర్యమును వర్ణించుటయందు నుపమానముగా( జేకొన(బడిన కమలముల 

ధర్మమును, బొందింప(బడిన జనుల నే|తములను సైతము వికసీంపంజేసి 

యుపకరించుచున్నాడు. అనగా సూర్యోదయమందు (పాణులన్నియ నిదను 

వదలి కన్నులను తెజచుచున్నవి. కాన నీ విధముగా కమలములకు సమానము 

లైన [పాణుల న్మేతములను, కమలములను వికసింపంచేయుటచే సూర్యభగవా 

నుని కేమమును సమకూర్చుట యను |వతము స్పష్టమగుచున్నది. ఉపమాన 

మగు కమలత్వము లేనందువలన, గుడ్డగూబయొక్క- గుండని చిన్న కన్నులను 

వికసింప(జేయుట లేదు. వీలయనగా, గుద్దగూబ కన్నులు సూర్య కిరణములను 

సహింప(జాలవు. క మలములవలెనున్న జనుల లోచనములను వికసింపంజేయుట. 

వలనను నట్టు కాని గుడ్డగూఎ కను న్నులను వికసింప జేయకపోవుట వలనను 

సూర్యభగవానుని కమలకుళలా ధాయకత్వ [వతము సిద్ధమగుచున్నది. 

అనగా సూర్యోదయ కాలమున, తామరపూవులను వలే జనుల నే శములనుగూడ 

సూర్యుడు వికసి ంప(జేయుచున్నా డని యాశయము. 1401 

శ్లో యదతిమహతీ భక్తి ర్భానొ త'దేన ముదిత్వరం 

త్వరిత ముపతిష్ట స్వాధ్వన్య[! త్వ మధ్వరపద్దతేః, 
ఇహా హి హి సమయే మనై హే బామ (వజ నుదవ(జతాొం 

అభి రవి ముపస్థానొలిప్తా జలాక్షులయ।ః కీల, 41 

.విి యత్. ఆకిమవలీథ 8 కిః = భానౌఎ తత్ = వీనం- ఉదిత్వరం- త్వరితమ్ = 

ఉసతిష్థన్వ. అధ్వన్య- త్వం-అధ్వర పద్ధలే:- ఇహ. హీ. సమయే. మనే 

హేషు= -|వజ న్తి- ఉదవ|జతామ్- అభి _ రవిమ్- ఉపస్థానోజిప్తాః- జలా 

లయః _ కిల. 

ఆర్థము : అధ్వర పద్ధతేః, ఆధ్వర ==యజ్ఞముయొక ్మ, పద్ధతేః == మార్గమునకు, 

అధ్వన్య == నిత్యప్పు బాటసారీ! అనగా నిర నరము యజ్ఞము నాచరించు 

48) 
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ఓ మహారాజా! యత్ == ఎందువలన, త్యం=ా నీవు, భానౌ== సూర్యని 

యందు, ఆతీమహతీభ క్రిః _ అతిమవాతీ == మికి గలి మెండైన, 
భక్తిం=భ క్రిగలవాడవుగ 'నున్నావో, తత్=-అందువలన, ఉదిత్యరం= 

ఉదయించుచున్న, ఏనం== ఈ సూర్యుని, త్వరితం "== శీ! ఘముగా, 
ఉపతిష్టన్వడాకొలువుము, హి== ఏలయనగా, ఇహ=ా ఈసమయమునందు 

ననగా నీ సూర్యోదయకాలమందు, రవిమభి == = సూర్యు నుద్దెశించి, 

ఉపస్థానోల్షిప్తాః; ఉపస్థాస==-ఉపాసనయందు, ఉత్టిప్తాః = పెకి. జల్లి ( 
బడిన, జలాష్టులయః = జలముతో నిండిన దో సెళ్త, మన్దేహేమ=-మ్డే 

హు లను రాక్షసులయందు, ఉదవ[జతాం=ఉఊదక రూపమైన వజ్రాయుధ 

ముగ నుండుటను, (వజ న్రి కీల=పొందుచున్న విగదా? ఈ విషయమున- 

 ోశతదువా వా వతే [బవ్మావాదినః పూర్వాభిముఖాః సంధ్యాయాం 

గాయత్తాఒభిమ న్తితా ఆప ఊర్ధ్వం వికీపని తా ఏతా ఆపో వీ 

. భూత్వా తాని రజాంసీ మందేవోరుణే ద్వీపే _పక్నిప ని” అను [శుతి 
వైనం జెప్పిన యర్థమునే చెప్పుచున్నది. 

అతిమవాతీభ్ శ్లీః _ అత్యన్తం మహతీ == అతిమహతీ, అతిమవాతీ, 
భ క్తిః యస్య సః=-అతిమహాతీభ క్రిః, 

ఉదిత్సారోం = ఉదేతీతి == ఉదిశ్వరః, తం=ఉదిత్వరం, 

హే అద్నంన్యా- - అధ్యాన “మలం. గచ్చతీతి == మ. అధ్వన్యః, తన్య 
= సంబుద్ధిః== హే అధ్వ్యన్య.. 

అభ్బంలో వద్దతోః = అధ్యరస్య పద్ధతిః== అధ్వరపద్ధతిః, తస్యాః = 
అధ్వరపద్దతేః. 

ఉడీదోవో[జాతౌం = ఉదకమయః వ[జః==ఉదవ[జః, ఉదవ జన్య భావః = 
ఉదవ|జతా, తామ==ఉదవ|జతామ్. ॥ 
డవర్ధ వ నోల్తిపా+ యు ఉపస్థానే ఉల్చిప్రా? = ఉపస్థానోర్డిపాః. 

జొలాత్ఞాలయః = జలానా మజ్బలయః=-జలాకులయః. 
| శె 
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భావము : 

నిత్యము యజ్ఞమార్గ నిరతు(డవైన యో నల మహారాజా! నీవు సూర్య 

భగవానుని యందు మిక్కిలి గొప్ప భక్తి గలవాడవు, కావున నుదయించు 

నీ సూర్యుని శీ ఘముగా( గొలువుము, ఏలయనగా, సూర్యోదయకాలమందు 

_ సూర్యు నుద్దేశించి యుపొసనాకాలమందు పెకి వెద(జల్టంబడిన యు దకొబ్దలులు 

మన్దేసాలను రాక్షసుల పై వ్యజాయధత్వమును వహించి పడుచున్నవి. (పతి 
దినము సూర్యు నుపరోధించుటకై వచ్చెడి యారాక్షసులను మన్దేహారుణ మనెడి 
ద్వీపమునందు బడ(దోయుచు సూర్య మార్గమునకు ( (బతిబంధక ములను ( 

దొలగించుచున్న వి. ఇట్టు (పతిసంధ్యయందును గాయత్రీమ న్రముతో నఖి 

మం! తితములగు నుదకములు వ|జాయుధములై. సూర్యమార్గము నవరోధించు 

రాక్షసులను( బార|దోలునని శ్రుతి చెప్పుచున్నది. nhl 

లో ఉదయశి ఖరి ప్రస్థావస్థాయినీ ఖనిరక్షయా 

శిశుతర మహా మణిక్యానా మహర్మణిమణ్ణలీ, 

ర జనిద్భషధం ధ్వా_న్తశ్యామాం విధూయ పిధాయికాం 

న ఖలు కతమే నేయం జానే జనేన విము[దితా. 42 

ప, వి. ఉదయశిఖరి_పస్థావస్థాయినీ- ఖనిరక్షయా- శిశుతరమహామాణిక్యానాం - 

అహర్మణి మబజ్ఞలీ -ర జనిదృషదం-ధ్వా._నశ్యామాం-విధూయ- పిధాయికాం = 

న-ఖలు-కత మేన-ఇయం -జానే-జనేన-విముదితా. 

అర్థము. ఇయం== ఈ కనబడు, అహర్మణిమబ్జలీ, ఆహర్మణి = సూర్యుని 

యొక్క, మణ్జలీ=-బిమృమనెడి, ఉదోయకిఖరి (పస్థావస్థాయినీ, ఉదయ 

శిఖరి ౫ ఉదయపర్వతము యొక్క, (పస్థయాసానువులయందు, ఆవస్థా 

యినీ=ానెలకొనిన, ఆక్షయా=నాశములేని, శవతరమహామాణిక్యానాం, 

శిశుతర ==మిక్కిిలి లేతనై న, మహః :కాన్తులనెడి, మాణిక్యానాం== 

పద్మరాగ ములనెడి రత్నములయొక్క-, ఖఇని==-గని, ధ్వా నశ్యామాం, 

ధ్వాన=చీకటీచే, శ్యామాం=నల్చినై న, పిధాయికాం = గనియొక 

ద్వారమును( గప్పునట్టి, రజనిదృషదం; రజని = రా తియనెడు, 



724. శ్రీహర్ష నైషధము 

దృవషద౭=౭తాతిని, విధూయ==తొలగించి, కతమేన=ావీ, 'జనేన=- 

_జనముచే, విముదితావా తెబువ(బడినది? ఇతి= అని, న జానే ఖలు= 
తెలియక యున్నాను గదా! జ 

వి, ఇచ్చట సూర్యమండలాదులయందు ఖనిత్వము నారోపించుటవలన 

రూపకాలజ్యారము. 5 

డధయలిఖరి (వస్థావస్తాయినీ _ ఉదయస్య శిఖరీ = ఉదయకిఖరీ, ఉదయ 
" శిఖరిణక పస్థాః = ఉదయశిఖరి| పస్థాః, ఉదయశిఖరి ప సైషు, 

అవతిష్టతీతి =ఉదయశిఖరి |పస్థావస్థాయినీ, . 

అక్షయా _ అవిద్యమానః క్షయః యస్యా సా==అక్షయా. 
ఖత ౮ మవోమా జీత్యానాం = అత్యన్త నం శిశూని == శిశుతరాణి, శిత 

రాణి చ తాని మహాంసి చ=ాశిళుతర మహాంసి, శికుతరమహాంే స్యేవ మాణి 

కాన్యి= కిశతరమహామాణిక్యాని, తేషాం = శికుతరమవోమాణిక్యానాం. 

అవార్యు జీమబ్జలీ = న్నా మణీ? =అహర్మణిః, అవార్మణేః మణ్జలీ= 

అహర్మణి మజ్జలీ. 

రజి ద్భ వదం జ రజని రేవ దృవత్. వూ రజనిదృవత్, తాండారోజని 

దృవదం. : 

దా క్యా మాం | ధ్యాన నేన శ్యామా =ధ్యాంతశ్యామా, తాం=ధ్యా న న 

శ్యామాం, లేదా ధ్వాాన్త న్తమివ శ్యామా = ర్వా న్లళ్యామా, తాం = = ధ్వాన్త 

శ్యామాం.. 

భావము : 

ఈ సూర్యమండలము, ఉదయపర్వతపు చ చజియలయందు నెలకొనినట్టి, 

తయిగులేని, మిక్కిలి లేతకానులనెడి పద్మరాగములకు గనివంటిది. ఇది చీకటిచే 
నల్దనిదియును, (చీకటివలె నల్హనిదియను), (వపంచపుగనికి (ప్రవేశద్వారమును 
మూయసదియనగు రాత్రియనెడి శిలను( దొలగించి యెననిచే వెలుపలికి( 
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జేబడినదో తెలియుటలేదు. గనికి శిలను అడ్డముగా వేయునట్లు సూర్యమండల 

మనెడి కాంతిరత్నములగనికీ నల్పనిరా_తియను శిల యడ్డము వేయంబడీనదనియు 

నది యుదయ కాలమున నెవ్వనిచే వెలుపలికి. దేబడినదో తెలియదనియు 

సారాంశము. 1421... 
ee 

శో, సుర సరివృఢః కరాత్ (పత్య(గహీత్ కిల కుణల 

య క్ర 
ఆ... 

ద్వయ మథ ఖలు (ఫొచ్చ్యై (పాదా న్ముదా సహి తత్పతిః,. 

విధు రుదయభా గేకం తత్ర వ్యలోకి విలోక్యతే 

నవతరకరస్వర్థ స్రావి ద్వితీయ మహర్మణిః, శి 

ప, వి. సురపరివృఢః -కర్ణాత్ = ప్రత్య గ హీత్ -కిల- కుల్ణలద్వయమ్- ఆథ 
-ఖలు- 

(ప్రాచై-(ప్రాదాత్- ముదా-సః- హి-తత్పతిః-విధుః-ఉదయళొక్ -ఏకం- 

తత-వ్యలోకి -విలోక్యతే-నవతరకరస్వర్
థ సావి-ద్వితీయమ్-అహర్మణి!. 

అర్థము: సురపరివృఢః; సుర=దేవతలకు, పరివృఢః=ారాజై న. ఇం్యదుండు, 

కర్ణాత్ = కర్గునుండి, కు్ణలద్వయం == కుండల ముల జంటను ననగా 

సూర్యు డొసంగిన సవాజము నక్ష్షయమునగు కుండలముల జంటను, 

“పత్యగహీత్ కిల =కోరిపుచ్చుకొనెను గదా, ఆథ=పుచ్చుకొనినపిదప, 

(పాటై =ాతూర్పుదిక్కునకై ,,ముదా
డాసంతో ముతో ఇ 2 పాదాత్ ఖలు= 

ఆ మండలములను రెంటి నిచ్చెను. హి==వీలయనగా, సః=ఆ ఇం|దుడు, 

. తత్పతిక తత్=ఆ తూరు. దెసకు, పతిః=భ ర్త, భార్యకు భర్త సొమ్ము 

. నొసంగుట యుక్తము గదా, త త=ఊఆ కుణబ్బలములకు. రెంటికిని మధ్య, 

- ఏక=-ఓక్ కుణ్జ్బలము, ఉదయఖాక్ == ఉదయమును( బొందిన, విధుః 

- (ఇవ)==చం[దుడు వలె, వ్యలోకి==చూ
డ (బడుచున్నది. నవతరకర 

స్వర్ణ[స్రావి; నవతర==మిక్కి_లి నూతనములై, కర==కిరణములను, 

స్వర్ణ =బంగారులను, | సావి=కార్చున
ట్టి, ద్వితీయం = రెండ వకుణ్ణలము: 

.... అహర్మణిః (ఇవ )=-సూర్యుడువలె, విలోక్యతే == చూడ(బడుచున్నది. 

సమాసములు : 

నురవరివ్య ఢః- సుఠాణాం పరివృఢః == సురపరివృఢ ః. 
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వదిలద్వాయవ్ ఎ కుణలయోః ద్య్వయం=ాకు ఇణలద్యయమ్, తత్ = 
టె డె (టె . 

కుణలద్వయమ్. 
G 

లొత్ఫలీః= తస్యాః పతిః==తత్సతిః. 

డదయలఖార_ ఉదయం భజతీతి=ఉదయభాక్. .. 

నవతరళరన్వార్డ (సావి అత్యంతం నవాః=ానవతరాః, నవతరాళ్చ తే 
. _ కరాశ్చ=నవతరకరాః, నవతరకరా ఏవ స్వర్ణాని, నవతరక రస్వర్ణాని 

నవతరకరస్వర్ణాని [సావయతీతి==నవతరకరస్వర్ణ సావి. 

అవార్య జోః-అహ్నః మణీః = అహర్మణిః. . 

భావము : 

దేవతలకు (ప్రభువైన యిందుడు కర్ణుని? (బార్థించి యతనికి సూర్యు 
డొసళగిన (కవచమును) కుణంద్య్వయ మును సంపాదించెను. ఈ కవచకుణ్ణులము 

లా కిర్లుని శరీరమునందు సహజముగా నతికినవి, కాన వానిని కర్టుండు వాడిమి 

గల కత్తితో కోసి శరీరమునుండి తీసి యిం| దున కొసంగెను. ఆ విషయమే. 

(గ్రత్రో నికృత్య గాతాణి శ సేన నిశితేన సః, (ప్రాయచ్చ ద్దేవరాజాయ దివ్యం 

వర్మ సకుణ్ణలమ్” ఆని భారతమున జెప్పంబడినది. అట్టు కుండలములను( 

దీసికొనిన పిదప నిం[దుడు, ఆ రెంటిని, తన భార్యయగు తూర్పు దిక్కున 

కిచ్చెనేమో యని భావింప(బడుచున్నది. భర్త భార్యకు సొమ్ము లొసంగుట 

యుచితముగదా! ఆ కుర్టలములలో నొకటి యుదయక్షాలప్ప చందుడువలెను , 

[కొత్త వెలుగులను పసిడిధారలను _సవింప(జేయుచున్న మరియొక కుణ్ణలము 

సూర్యుడువలెను జనులచే( జూప(బడినది 48 ॥ 

శ్లో, దహన మవిశ దీప్తి ర్యాఒ స్తజ్ఞతే గతవాసర 
(ప్రశమసమయ ప్రా పే పత్యా వివస్వతి రాగిణీ 1. 
అధరభువనాత్ సోదృుతైైషా హఠా తరణేః కృతా 

ధనల వో 

ఒమరపతిపుర(పా పి ర్థ_కే సత్యీవతమూ రి తామ్, 44 
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ప వి. దహనమ్-_ఆవిశ'థ్-దీ ప్రి=యా-అ స్తం-గతే _ గతవాసర | పశ మసమయ 

_(ప్రొపే.పత్యౌ.వివస్వతి_రాగిణీ-అధరభువనాత్_సా _ఉద్దృత్య - ఏషా _ 
హఠాత్ -తరణేః-కృతామర పతిపుర (పాప్తిఃధ త్రే-సతీ|వతమూ ర్రితాం 

అర్థము: రాగిణీ = సాయంకాలమునకు సంబంధించినందువలన నెజ్జనై నది 

యును, (అనురాగము గలదియు) నగు, యా=ాపఏి, దీ ప్రి==సూర్యుని 

కాంతి, (ఒకానొక స్రీ) గతవాసరప్రశమ సమయపా ఫ్రే, గతవాసర= 

కడచిన దినమునందు, |పశమ సమయ = తేజస్సునకును (జీవనమున 

కును) నవసాన సమయమును, ప్రాప్తే = సమీపింపగా, పత్యొ = 
పొలక్కు(డును (భర్తయు) నగు, వివన్వతి = సూర్యుడును, (ఒకానొక 

పురుషుడును), ఆ స్తం=అ స్త పర్వతమును, (కానరాక యుండుటను), 

గతే సతి==సొందగా, దహనం=అగ్నిని, అవిశత్ == |పవేశించినదో, 

సా= అట్ల, ఏషా=ఈ, దీ పిః = కా నియ (ఒకానొక పతి వతయు) 

హఠాత్ == బలము వలన ననగా తన పుణ్యముయొక్క_ పభావము 

వలన, అధరభువనార్ == చీగువ లోకము నుండి అనగా పాతాలము 

నుండియు (నరకము నుండియు) ఉద్ధత్య= పెకెత్తి, తరణేః=ఖభర్ర 

యగు పురుషుని యొక్క, (ఒకానొక పురుమని యొక్క) కృతామరపతి 
పుర|పా ప్రిః; కృత == సంపాదింప(బడిన, అమరపతి=-ఇం|[దునియొక్క., 

పుర|పా ప్రీ$==-తూర్పునందరలి నగర లాభము (స్వర్గ లాభము) గల్లినదై, 

సతీ వతమూ ర్తితాం; సతీ|వత = తీ వత్యముతో ( గూడిన, సతీ = 

. పత్మివత యొక్క, [వత = ధర్మము లేదా నియమము గల్గిన 

మూ ర్రితాం == అకారమును, రూపమును, గల్గియుండుటను, ధ కే = 

ధరించుచున్నది. 

వి. ఇచ్చట |పస్తుతమైన సూర్యదీ ప్రి యొక్క విశేషణముల సామ్యముచే 

న|పస్తుతమగు పతివత, పతీయమాన మగుటవలన సమాసో క 

లజ్యాంరము. : 

సమాసములు : 

గళతవానర్ (వళమ నమయ (పొ పే - గత శ్నాసొ వాసరశ్చ = గత 

వాసరః, గతవాసరే, |పళమః = గతవాసర్మపశమః, గతవాసర[పశ 



మస్య సమయః == గతవాసర [పశమ సమయః, గతవాసర [పశమ 
సమయం [పాప్త్రః=గళవాసర |పశమ సమయ ప్రాప్తః, తస్మిన్ = 

గతవాసర |పశమసమయృపా సే. 
రాగిజీఎరాగః అస్యాః ఆ స్టీతారాగిణీ 

అదరభువనాత్ = అధరం. చ తత్ భువనం "చ = అధర భవనం, 

తస్మాత్ == అధరభువనాత్ . 

త్యొతామయర్ వ్రర్యవా ద వీంంఆమరాణాం పతిః=-అమఠపతిః, అమరపతేః 

పురం = ఆమరపతిపురం, అమరపతిపురస్య (పొప్తి పిః = ఆమరపతి 

పురపాప్తిః, కృతా ఆమరపతిపుర [పా ప్రి పి యయా సా = కృతామర 

పతిపుర[పా పీ పీః. 

నతీ (వోతమూ రి రితౌం- కీవతయా సహ వరత ఇతియసతీ[వఠా, సత్యః 

[వతం యస్యా సా = సతీవతో,సతీ[వతా చసా సరకీవతాచ = 

సతీ|వతా, సతీ వతా మూర్తిః యస్యా సా==సతీ|వతామూ ర్రిః, సతీ వతా 
మూ _ర్రేః భావః==సతీ|వతమూ ర్రిత్సా తాం=సతీ(వత మూ ర్రితాం, 

భావము : 

రాగిణి యనగా ర క్రవర్గము గల్లినడియు ననురక్తురాలై నదియు నగు 

సూర్యదీ పి పియు (ఒకానొకశ్రీయ) ) నిన్నటిదినమున సాయంకాలము . (అవసాన 

కాలము) (పాపి పింపగా, భర్తయైన ' సూర్యుడు (తన పురుషుడు) అసా దిని. 

(కా నరాకపోవుటను) బొందగా నగ్నిని (బవేశించినది. “అగ్నిం వా౬ ఒదిత్యః 

సాయం (పవిశతి”యను (శతి ననుసరించి సాయంకాలమున సూర్యు డనగా 

సూర్యునిదీ పి పీ యగ్నినిం (ఐవేశించును. అప “మృతే భ ర్రరి ద్రహ్మచర్యం 

తేదన్వారోహణం వా” అను స్మృతి ననేసరించి సహగమనమును( గావింప 

వలయును. ఇచ్చటి సూర్యు డ్ స్తమింపగనే సూర్యదీ ఓ పి యను నతని కాంత 

యగ్నిని( [బవేశించినది. ఆట్టే సూర్యకా న్ని యను స్రీ తన పురుషుడు మరణింపగా 
నతనితోడ తాను సహగమనము( గావించినదని యర్థము. పిదప నాసూర్యుని 

దీ ప్రియ నాసహగమనము గావించిన పత్మివతయు తన పుణ్యపభావ బలమువలన 
తన భ ర్రయగు సూర్యుని పె పె కెత్తుకొని; తూర్పు దెసయందలి యిం[దలోకమును. 

(స్వర్గలోకమను) బొందించుటను( జేయగల్లినరై దై తీవ్రమైన పతివతా ధర్మము 
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యొక్క రూపమును ధరించుచున్నది. ఇచ్చట సూర్యకాంతి పత్మివతయగు స్త్రీ వలె. 

నుండి భర్తయగు నా సూర్యుడు, అ స్తమించుటయను మరణమును( బొందగా నా 

కాంతి సహగ మనము జేయటకై. యగ్నిని( (బవేశించినది. పూర్వము భర్తలు 

మరణించినపుడు భార్యలు సహగమనము చేయుట (పసిద్ధము. సాయంకాలము 

సూర్యుని దప్పి యగ్నినిం [బవేశించునని శాస్త్రము, అది యిచ్చట సహగమనము 
చేయునట్టుభా వింప(బడినది. ఆ కాంతి యనెడి పతి[వ్రత మజుదినము తన పాత్మివత్య 
(ప్రభావముచే పాతాలమున( బడిన సూర్యుని (నరకమును( బొందిన తన భర్తను) 

నుద్ధరించినది. ఆ సూర్యుని భార్యయను కాంతి తన భర్తయగు సూర్యు నుద్ధ 

రించి తూర్పుదెషయందలి యిం్యదనగరమును. బొందింప( జేసినది. పతి|వత 

యగు నాన్రీ తన భర్తను స్వర్గమును బొందింప(జేసినది. కావుననే 

“వ్యాల[గాహీ యథా సర్పం బలా దుద్ధరతే బిలాత్ | 

తద్వ దృరార మాదాయ తేనై వ సహ మోదతే. యని స్మృతి 

వచనము ననుసరించి, పాముల (బట్టువా( డెట్లు పామును( బుట్టనుండి పెకెత్తి 

దానితోడ సంతోషించునో యే పతివతయు తన భర్త నుద్ధరించి యతనితో 

నానందించునని తెలియుచున్నది. ఇట్టు సూర్యకాంతియు పతి వతా ధర్మమును 

వహించినదై "సూర్యుని బాతాలము నుండి యుద్ధ రెంచి మలుదినము తూర్పుదెస 

యందలి యిం|దనగరమున( (బతిస్టితుని( జేయుచున్నదనియు, క మముగా 

సూర్యుడు మింటిపెకి( బో(గొలది యా కాంతియు రాగిణియగుచు ననగా రక్త 

వర్ణము నొందుచు సతీ వ్రతమూర్తిక్య మనగా తీక్షమగు దేహమును గల్గియుండు 

టను దాల్చుచున్నదనియు నాశయము 1441 

శ్లో. బుధజనకథా తథై వేయం తనా తనుజన్మనః 

పితృశితిహరిద్వర్థాద్యాహారజః కీల కాలిమా, 

శమన యమునా (కోడై: కాలై రిత_స్తమసాం పిబా 

దసి యదమలచ్చాయాత్ కాయా దభూయత భాస్వతః 11451 

ప. “వి. బుధజనక థా -త థ్యా-ఏవ-ఇయం-తనౌ -తనుజన్మనః- పితృశితిహరిద్వర్హా 

ద్యాహారజః -కిల-కాలిమా=శ మనయమునా కోడై ౭-
కాలై 8-ఇత -తమసాం- 

' పిబార్ _ఆపీ-యత్ -అమలచ్చాయాత్ _కాయాత్- అభూయ
త - భాస్యతః, 



780. (శ్రీవార్ష నైషధము 

అర్థము: తనుజన్మనః;తను==శరీరము ను9డి, జన్మ నః=సంభవించిన బిడ్డకు, తనౌ 
= శరీధమునందు, కాలిమా= నల్ల(దనము,పితృశి తిహరిద్వార్థా ద్యాహార జః; 

పితృ==తల్రిదండులయొక్క, శితిహరిద్వర్దాది = = నలుపు, ఆకు పచ్చ 

యను, వర్ణ === = రంగులు, ఆది== మొదలై నవిగల, ఆహారజః = ఆహా 

రము వలన నేర్పడినది. ఇయం కిల== ఇటువంటి, బుధజనక థా=-పండి 

తుల వచనము, తథైవ == సత్యమైనదే. యత్ = ఎందువలన, అమల 

చ్చాయాత్, అమల= మిక్కిలి నిర్మలమైన, ఛాయాత్ = కాంతిగర్లిన, 

తమసాం= వీకట్టను, పిబాత్ ==పానము చేసెడి, ఇతః==ఈ కనబడు 

చున్న, భాస్యత 8 = సూర్యునియొక్క , కాయాత్ = శరీరమునుండి, 

కాలైః == నల్లనై న, శమనయమునా[ కోడై *=యముడును, యమునయు, 

శనై శ్చరుడను వారిచే, అభూయత =ఉద్భవింప(బడుట (అయి నది).నల్హని 

చీకటిని ఆహారముగా(గల్లిన వాడగుటచేతనే స్వచ్చకా.న్తిగల సూర్యునకును ' 

సంతానములై న యముడును, యమునయు, శనై శృరుడును, నల్లని 

మైచాయతో డనే జన్మించిరి, కాన తల్లిదండ్రుల శరీరకాంతివలన బిడ్డలకు 

శరీరమున( గాంతి గతగదు. మజేమనగా - వారు తినెడి యావిరము 

నుండియే బిడ్డలకు శరీరకొంతి గలుగుచున్నది. సూర్యుడు తెల్పనివాడై నను 

నతసి యాహారమెన చీకటి నల్హనై నందువలన నతని సంతానము "నల్లని 

వన్నెతో బుట్టినదని యాళయము. 

వి, యమాదుల శరీరముల నల్లందనమునకు సూర్యునితమోభ క్షణము కారణము 
కాక పోయినను కారణముగా ను|త్వేశించుటవలన ను|త్వేశాలజ్యా-రము. 

ముధవినతథా - బుధా వవ జనాః = బుధజనాః, బుధజనానాం కథా= 

బుధజనక థా. 

తనువిన్య సః-తనో। జన్మ యస్య స సః=తనుజన్మా, తన్య=తనుజన్మనః. 

విత్భ క తవా రిద్భ ర్జాద్యా వోర్ వ*- శితిళ్చ హరిచ్చ = శితిహరితౌ, శితివారితా 

చతొ వర్ణా చవాశితిహరిద్వర్డా, శితిహరిద్వర్డా ఆదీ యస్య సః=ిితి 

. వారిద్వర్డాదిః, శితిహరిద్యర్ణాది శ్చాసౌ ఆహారశ్చ =శితిహరిద్వ ర్హాద్యాహార్మ 

శితివారిద్వర్గాద్యాహారాత్ జాయతే ఇతి శితిహరిద్వర్థాద్యావోర జః, 



ఊనవింళ సర్గ 781 

లమనయమునా (కోడై 8- శమనశ్చ యమునా చ కోడళ్ళ= శమన 
యమునా [కోడాః, తెః=ాశమనయమునా। కోడై 8. 

అమలచ్చాయాక్. = అమలా ఛాయా యస్య సః = అమల ఛాయ, 
తస్మాత్ =అమలచ్చాయాత్ | 

భావము ; 

బిడ్డ యొడలియందు నల్దందన మునకు తల్రిదం్యడులు తినెడి నలుష్మ 
పసుపు మున్నగు వన్నెలుగల యాహారమే కారణముకాని తల్లిదండ్రుల శలీర 
కాంతి కారణముగాదని పండితులు చెప్పెడి విషయము సత్యమే యగుచున్నది. 
ఏలయనగా స్వచ్చమైన కాంతి గల్గిన సూర్యునకు( బుట్టిన. యముడును, 

యమునయు శనై ళ్చరుడును స్వచ్చముగా నుండక నల్పగనే యున్నారు. ఇందు 

లకు కారణము సూర్యుని యాహారమగు చీకటి నల్లగ నుండుటయే. నల్లని 

చీకటిని. "దండిగా. గల్గిన సూర్యునికి నల్లని బిడ్డలు పుట్టుట యుకమే యగు 
చున్నది. ॥4ర॥ 9 

ట్లో, అభజత చిరాభ్యాసం దేవః (పతిక్షణదా ఒత్యయం 

దినమయమయం కాలం భూయః [పసూయ తథా రవిః 

న ఖలు శకితా శీలం కాల్యప్రనూతి రసౌ పురా 

యమయమునయో ర్షన్మాధానేఒవ్యనేన యథోజ్జి తమ్. 48 

. అభజిత _ చిరాభ్యాసం- దేవః | పతిక్షణదా త్యయం-దినమయమ్-అయం- 

కాలం = భూయః = [పసూయ-తథా-రవిః- న-ఖలు-ళ కీతా-శీలం- కాల 

'(పసూతిః _ అసౌ - పురా-యమయమునయోః-జన్మా ధానే-ఆపి-అనేన- 
యధథా-ఉ శ్రీం. 

ల. ల 

అర్థము : అయం = ఈ యుదయించుచున్న, దేవః ==|పకాశించు, రవిః = 

సూర్యు(డు, [పతిక్షణదాత్యయం = = [పత్యేక రా(తియొక్క ముగింపు 

నందు, దినమయం==దివస రూపమైన, కాలం = సమయమును (నలుపు 

వన్నెను) భూయః=-మజఆల మటల, [పసూయ = ఉత్పాదించి, తథా= 



అటువంటి, చిరాభ్యాసం==ాబహుకాలపు వాడుకను, అభజక=పొందెను, 

యథా=ఏ విధముగా, అనేన=ఈ సూర్యునిచే, ఆసౌ== ఈ చాలాకాలము 

. అభ్యసింపంబడిన, శీలం = స్వభావముగా నేర్పుడీన, కాల్మపసూతిః, 

కాలవాసమయమునకును (నలుపు వన్నెకును ), (పసూతిః=౭=ఉత్చాదన, 

పురా==పూర్వము అనగా వర్తమానమున కంటెను పూర్వము (సమయ 

మును( బుట్టించుటకు( దర్వాతను) యమ యమునయోః == తన : బిడ్డలను. 

యమధర్మరా జునకు, యమునకును, జన్మాధానే=-పుట్టుక నేర్పజచుట 

యందును, ఉట్టి తుం = విడచుటకు, న' శకితా ఖలు=-సమర్థు(డు కొని 

వానివలె నున్నాడు. 

వి. కాలశబ్దముచే వాచ్యమగు సమయమునకును, |పతీయమానమగు కృష్ణ 

వర్ణమునకు నభేదము నధ్యవసించి సూర్యభగవానుడు |పతిదినము . 
' కాలము నుత్సా ఏంచి సంపాదించిన, యభ్యాసముచే, తన విడ్డలగు యమ. 

యమునలయందు కాలమును (నల్ద(దనమును) నుత్పాదించినట్టు భావించుట. 

వలన నుక్పేక్ష కాలశబ్ది వాచ్యములగు సమయమునకున్ను, కృష్ణ వర్ణము: 

నకు నభేదాధ్యవసాయము( జేయుటవలన అతిశయోక్తి. ఈ రెంటికిని 

నా శ్రయమొక్క-టి యగుటవలన. సజ్కరము. “ 

బిరాఖ్యా నం - చిర మభ్యాసః = చికాభ్యాసః, తం=చిరా భ్యాసం, 

_. [వళికజదాత్య యం. క్షణదానా మత్యయః = కణదాత్యయః, కణ 

_దాత్యయే క్షణదాత్యయే = పతిక్షణదాత్యయం, " . . 

దినమయం = దినస్య రూపం యస్య సః=ాడినమయః, తమ్. == దిన 
మయమ్. 

_ తౌల(/వనూతిః = కాలస్య (పసూతిఃజాకాల్మపసూతిః. | 

. యమయమనమోః-యమశ్చ యమునా చ==యను యమునే, తయోః= 
యమ యమునయోః. ee 

విన్యాధా నో _ జన్మనః ఆధానం = జన్మ ధానం, తస్మిన్ = జన్మాధానే. 



భావము ; 

-ఉదయించుచున్న సూర్యభగవానుడు పతి రా|త్రియొక్క- యవసానము 
నందును. దినరూపమైన కాలమును, ఆనగా సమయమును ( నలుపు వన్నెను ) 

పలుమాఆు లుత్పాదించి గొప్ప యనుభవమును సంపాదించెను. ఆ యనుభవ 
మతనికి స్వభావముగనే యేర్చడినది. ఆ వాడుక పూర్వము తన బిడ్డలగు 
యముని యమున నుత్చ త్రిచేయ సమయమందు విడువజాలక పోయినవాడై 

_వారి యందును నట్టి కృష్ణవర్ణమునే కల్పించెను. 1461 

“ల్లో. రుచిరచరణః సూతోరుశ్రీ సనాథరథః శనిం 
శమనమపి స (త్రాతుం లోకా నసూత సుతావితి, 

రథపద కృపాసింధు రృంధు ర్లృశామపి దుర్దనై_ 

ర్యదుపహసితో భాస్వా న్నాస్మాన్ హసి వ్యతి ః ఖలక . 47 

ప.వి. రుచికచరణః- సూతో రుశ్రీసనాథర థః -శ నిం-శమవమ్-ఆపి-సః- తాతుం- 

లోకాన్ .అసూత - సుతొ-ఇతి-రథపదకృపాసింధుః - బంధుః = దృశామ్- 

అపి-దుర్జనై :.యత్- ఉపహసితః-భాస్వాన్ -న - ఆస్మాన్ - హసివ్యతి- 

కః-ఖలః. 

: ఆర్థము: రుచిరచరణః; రుచిర రమ్యమైన, చరణః=ఆచరణ గల్లిన, అనగా 

లోక మునకు 'నాహాదమును( గల్లించు స్వభావము గల్లిన, విపరీత లక్షణ 

ననుసరించి, రుచిరచరణః; 'రచిర ==తీ[వమెన యనగా సంతాపజనక 

మైన, చరణః=ాకిరణములు గల్గిన,  సూతోరుశ్రీసనాథరథః; సూత == 

ఉల్పాడింపయిడిన యనగా నుదయించిన పిదప |పకాశితమగు, ఉరు=ా 

గొప్పదైన, శ్రీజశోభతోడను, పఇ్షాన్తరమున- సూత==సారథియైన 

- అరుణుని యొక్క, ' ఊరు==తొడల రెంటియొక, శ్రీ=ాకోభతో 

(పరిహాస వచనము), సనాధ = కూడిన, రథః==రథముగలవాడును, 

రథా==అ'టే, రథపదకృపాసింధుః; రథపదడాచ।[క్రవాక పతమలయందు, 

కృహేసింధుః==ాదయాసము దుండును (అనగా తాను ఉదయించుటవల న 



బాలిక శ్రీహర్ష నైషధము 

జక్రవాక దమ్పతులను( గలుపుటచే నుపకరించువాడని యర్థము). తథా= 
అర్రే, దృశాం=-జనుల నే తములక్షు, బంధుః == చుట్టమును, (తన 

యుదయముచే వానిని వికసింప(జేయాను), సః=జనులందటి చేతను 
నమస్క-రింప(బడునట్టి, భాస్వాన్ =సూర్యుడును, శనిం=శనై శ్చరుని, 

((శూర్యగవామై లోకముల కనిష్టమును( గల్గించుటచే మిక్కిలి చెడ్డ 
పనులను( జేయుటవలనను, కుంటివాడై నడచునపుడు వికారముగా గాన 

వచ్చుటచేతను సూర్యభగవానుని వంటి తం| డికి తగనివానిని), తథా= 

అవే, శమనమపి =యముని (దమ్పతులలో నొక్కరి (పాణమును 

వారించి వారిమధ్య నెడబాపును. గల్లించుటచేతను,  దయలేనివా డగుట 
చేతను, జనుల (పాణములను హరించి వారికి నిరంతరము దుఃఖమును( 

గల్లించి వారి కంధత్వమును గల్లించుటచే జనుల నేత్రములకు హానికర 

డగుటవలన సూర్యభగవానునికి ( దగిన పు[తుడు కాని), సుతౌ=ఇద్దటణు 

పు[తులను, లోకాన్==-|పపంచమును, (తాతుం==రక్నీంచుటకు అనగా 

విపరీత లక్షణముచే నాశము( జేయుటకు, ఆసూత =ఉత్ప త్తి, గావించెను. 
ఇతి= ఇట్లు, దుర్దనై ః ==దుస్టులచే, యత్ = ఎప్పుడు, ఉపహసితః ౫ 

పరిహసింపంబడెనో, తదా = అప్పుడు, కః ఖలః=ాఏ దువ్షుడు, 

ఆస్మాన్ =వన్లులెన, మమ్ములను, న హసిష్యతి = పరిహసింప,డు, 

అనగా నందజు మేము సూర్యుని వర్ణించినందువలన తప్పక పరిహ 

సింతురని యర్థము కాని దానివలన మాశకేమియు విని లేదు. 

వి. సూర్యభగవానుడే యుపహసింప(బడినపుడు వందులమైన మమ్ముల 

నెవ్య డుపహసింపడని కై ముతిక న్యాయముచే 'నర్భాంతరము సిద్ధించు 

చున్నది కాన నర్భాప త్యలజ్యారము. 

సమాసములు :' 

డబిర్చరణ;. రుదిరాని చరణాని రుచిరా శ్చోరణాః, వా యస్య సః = 

రుచిరచరణః; లేదా రుచిరౌ చరణా యస్య సః=రుచిరచరణః. 

నూతోదు(క్రీననాథల థః. ఉర్వీ చ సా (శ్రీశ్స=ఉరుశ్రీః, సూతాచసా 

ఉరు(శ్రీశ్స==-సూతో రు శ్రీః, సూతోరు[శియా సనాథః రథః యస్య సః= 

సూతోరుశ్రీసనాథరథః, 
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పతా న్తరమునే ౬. సూతస్య ఊరూ==సూతోరూ, సూతోర్యోః ్రీః== 
సూతో రుశ్రిః, సూతోరు కియా సనాథ రథః .యస్య సః= సూతోరు శ్రీ 

సనాథరథ 8. 

రోథ్వదళ్ళపూనింధుః- రథస్య పదాని==రథపదాని, రథపదేషు కృపా= 
రథపదక్ళపా, రథపదకృపాయాః సింధుః==రథ పదకృపాసింధుః. 

దుర్భినౌ 8. దుష్టాశ్చ తే జనాశ్చవాదుర్ద నాః, తై ః=దుర్జనై 8, 

భావము : 

సూర్యుడు జనుల కానందమును( గల్లించుటవలన రమ్యమైన యాచరణ 

గలవాడు. రమ్యములై న పాదములు గలవా(డు. మనోహరములై న కిరణములు 

గలవాడు. విపరీతలక్షణచే త్మీవములైన కిరణములు గలవాడు. మణియు నా 

సూర్యు డుదయించునప్పుడే యేర్పడిన గొప్ప కోభగల రథము గలవాడు. ఆది 

గాక సారథియగు నరుణుని యొక్క. తొడల రెంటివలన గల్గిన శోభతో నల 
రారు రథము కలవాడు. ఇది పరిహాసవచనము, ఇంకను, చక వాక పమల దంప 

తులను తా నుదయించిన వెంటనే కలుప్తటవలన వానికి మేలొనరించిన దయా 

_ సముదు(డు. అల్లే తా నుదయించుట వలన జనుల న్మేతములు విప్పారుటవలన 

వారి నేత ములకు మితుడు. అట్టి మహనీయుడగు సూర్యుడు శనై శ్చరుని, 

యముని లోకములను రక్షీంచుటకై యుత్పత్రి( చేసినాడు. విపరీత లక్షణచే 

లోకములను నాశము( జేయుటకై యుతృత్తి! జేసినాడు. అంతటి గొప్పతనము 

గల సూర్యు డిట్టి వారిని( బుతులుగా ఐడయుట హాస్యాస్పదము. ఏలయనగా, 

నతని ప్కుతుండు శనైశ్చరుడు |కూరగహమై జనుల కెప్పుడ ననిష్టమునే 

గల్లించును. తం డియగు సూర్యు డెంత “రుచిర చరణుడో” వీడంత రుచి 

రహిత చరణుడు. (కూర కృత్యముల నాచరించుటచేతను, కుంటివా డగుట 

చేతను వీ డరుచిర చరణు(డు. కుంటివాడై నడచునపుడు వికారముగా నుండును, 

ఇట్టీ వేవియు( దం|డియగు సూర్యుని యందు లేవు. కాన తడికి విపరీతమైన 

వాడు. ఇ(క రెండవ పు|తుండగు యముండు దమ్పతులలో నొక్కి [ప్రాణము 

లను హరించి వారి కెడంబాపును గల్గించుటచే (కూర హృదయుడు, అదే 

జనుల |[పాణములను( దీయుచు వారిని నిత్యదుఃఖమునకు గురిజేయచు, నా 

దుఃఖముచే వారి నంధులను గావించి వారి నే తములకు శ తువగుచు, తండి 
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యగు సూర్యునకు విపరీత స్వభావమును గల్లియున్నాడు. ఇటువంటి పుతులను 
లోకములను రక్షించుటకై యా సూర్యభగవాను డుత్ప తి గావించెను. ఇదియు 

వోస్యాస్పదము. ఈ [కూరు లిజువురు లోకమును రక్షింపరు గదా, పైపెచ్చు 

లోకమును నాశము గావింతురు. ఈ విధముగా దుర్దనులు సూర్యభగవానునే 

యపహసించునప్పుడు స్తుతిపాఠకులమైన మమ్ముల నేల యపహసింపరు. తప్పక 

యపహసింపంగలరని యర్థము. కాని దానివలన మా కెవ్వరికిని హాని లేదు. 

కాన వారి యపహాస్యమును మేము లెక్కి_ంపమసి యాశయము. ' 11471 

శో, శిశిరజరుజాం ఘర్మం శర్మోదయాయ తనూభృతా. 
మధ ఖర కరా శ్యానాస్యానాం (పయచ్చతి యః పయః, 

జలభయజుషాం తాపం తాపస్సృశాం హిమ: మిత్యయం 

పరహితమిలత్కృృత్యా వృత్తిః స భాను రుదజ్బుతి. 48 

ల a ఎ శ?ర జరుజాం-ఘర్మం-శర్మోదయాయ-త నూభృతాం- ఆథ - ఖరకరాక్యా 

నాస్యానాం-| పయచ్చతి- యః. పయః  జలభయజుషాం-తాపం = తాప 

స్ప ఎకాం-హిమమ్- _ఇతి-ఆయం-పరహిత మిలత్క్బృత్యా వృ తిః సః = 

భానుః =ఉదజ్వాతి. 

అర్థము: యః=ఏ సూర్య భగవానుడు, కిశిరజరుజాం; శికిరజ=ాశికిరబు తువ్రు - 

నందు గల్గిన, రుజాంచరోగ ముగల, తనూ భృతాం = డేవాధారులగు 

బాహ్మణులరు, శర్కోదయాయ; శర్మ = సుఖము, ఉదయాయ = 

కలుగుటకై , ఘర్మం:= వేడిమిని, అనగా వసంత (గ్రీమ్మకాలప్తు వేడిమిని, 
అథ = “పిదప, ఇఖఇరకఠాశ్యానాస్యానాం; ఖర = తీష్టములైై న, కర = 

_ కీరణములచే, ఆశ్యాన డా వాడన, ఆస్యానాం==ముఖములు గల్లిన, తనూ 

భృతాం = శరీరధారులకు, శర్మోదయాయ = సుఖము గలుగుటకై , 

పయః = ఉదకమును, ననగా వర్ష రువునందు జలమును, తథా==అల్లే, 

జలభయజుషాం; జలభయ == వర్గర్తవునందు నుదకములచే. భీతిని, 
జాషాం=ఫొందిన, తనూభృతాం = (పాణులకు, శర్మో దయాయ మన 

సుఖము గలుగుటకై , తాపం==వేడిమిని ననగా శరదృతువు నందలి 

వేడిమిని, తాపస్పృళాం = శరదృతువు నందు దాపమును పొండిన, 
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తనూభృతాం = శరీరధారులకు, శర్మోదయాయ = సుఖము గలుగ్గుటుజై , 

హిమం=- హేమంతబుతువు నందలి చల్చ(దనమును, (ప్రయచ్చతి == 
ఇచ్చుచున్నాడు, అనగా కాల చ్యకమును( (దిప్పుచు నాయా సమయము 

లకు( దగినట్టు సుఖముల నొసంగుచున్నాడని యర్థము. “ఇతి = = ఈ 

విధముగా, "పరహొత మిలత్కృత్యా వృతీః;. పర = ఒరులయొక్ర స 

పిత==మేలునకై , మిలత్ == కూడినట్టి, కృత్య == పనులయొక్క-. . 
ఆవృ త్తి==ఆవృ త్తి గల్లిన అనగా ఫలుమాళు చేయుటను గల్గిన, సః. 

ఆ (పసిద్ధుండైన, అయం= ఈ కాన(ఐడునట్టి, భానుః = 'సూధ్యుత్తు, 

ఉదజ్బతిడాఉదయించుచున్నాడు. 

ఇచ్చట. (పధానార్థకమగు “పయచ్చతి' ఆను [క్రియను ఘర్మాదులనెడీ 

కర్మలకై యావృ త్రిచేయుటవలన [క్రియాసముచ్చయాలజ్కాళ ము. 

లిలిరవరుఖాం _ శిశిరార్ జాయన్త ఇతి == శశిరజాః, శిశిరజాః రుజః 

యేషాం తేడాశిశిరజరుజః, తేషాం=ాశికిరజరుజాం. 
లర్యోోదయాయ - శర్మణః ఉదయః==ళర్కోదయః, తస్మె=శర్మోద 

యాయ. 

తనూళ్ళ తాం -తనూం వీ భతీతి = తనూభృతః, లేషాం=తనూభృతాం. 

ఖరోకొరాక్యాం నాస్యాం నాం - ఖరాళ్చ తే కరాశ్చ==ఖరకరాః, అరక రః 

ఆక్యానాని ఆస్యాని యేషాం తే = ఖరకరాశ్యానాస్యాః, తేషాం=2 తర 

కరాశ్యానాస్యానాం. 

ఉలభోయదువొం _ జలాత్ భయం = జలభయం, జలభయం జువత 

ఇతి=-జలభయజువః, లేషాం== జలభయజుషాం. 

తానన్న్య్ట) కొం_ తాపం స్పృళ స్రీ నీతి =తాపన్సృశ 8, తేషాం=తాపస్పృకశాం. 

వరసొతో మీలత్ళ్మ త్యాంష్బ అ ల _ పరేభ్యః హితం=పరపితం, పర 

హితాయ మిల నీ= హవరహితమిల స్రీ సీ ,కృత్యానా మావృ _తః =కృత్యావృ్తి తిః, 

 పరహితమిల నీ క్ ఎ్రతౌక్రివృ తిః యస్య స సః =పరహితమిలత్భృత్యావృ త్తి:. 

&7) 
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భావము. ";- 

౬:వీ:చై.వము శిశిరబుతువువలనం గల్లెడి రోగములతో బాధపడు [ప్రాణులకు 
సుఖము గలుగుటకై వసంత్యగీష్మములయందలి వేడిమి నొసంగునో, ఏ దైవము 
తన వాడికిరణములచే శుష్కించిన వదనములుగల [పాణులకు వర్ష ర్తువునందలి 

యుదకముల నొసంగునో, ఏ దైవము, వర్ష .రువునందలి జలములను( జూచి భయ 

పడు [పొణులకు శరదృతువునందలి తాపము నొసంగునో, ఏదై వము శరద్చ 

తువునందలి తాపముచే. సొక్కిన (పాణులకు, హేమంతబుతువునందలి మంచు 

వలని చల్ల(దనము నొసంగునో, అట్టి పరోపకార శీలుడగు సూర్యభగవాను( 

డుదయించుచున్నాడు. ॥45॥ 

శ్లో “ఇహ నకతర శ్చిత్రం ధ తే తమిసతతీరిశా. 
య 0 | టు 

మపి చతసృణా ముత్సజ్లషు (శ్రితా ధయతాం క్షణాత్, 

తరుశరణతా మేత్య ఛాయామయం నివస _త్తమః 

_ శమయితు మభూ దానై శ్వర్యం యదర్యమరోచిషామ్. 49 

మి ఇహం న_కతరం.= -చి తం. ధే. తమి|సతలతీః-_ దికామ్. ఆపి= చతసృణామ్= 

ఉత్సజేమ- =|శితాః- ధయతాం. కణాత్-తరుశరణతామ్- ఏత్య- ఛాయా 

మయం-నివసత్ = తమః-శమయితుమ్. ఆభూత్ = ఆన నై శ్వర్యం-యత్ - 

అర్యమరోచిషాం. 

అర్థము. చతసృణాం =నాలుగై న, దిశాం = దిక్కులయొక్క-, ఉత్సజైమ=ా 

సమీపములయందు, (శీతాః ఉన్నటువంటి, తమి|సతతీః, తమి|స== 

క చీకట్రయొక్క, తతీః=సమూహములను, క్షణార్=కొలదికాలమువలన, 

ధయతాం = పానము చేయునట్టి, అనగా. దొలగించునట్టి, ఆర్యమరో 

చిషాం = సూర్యకాంతులకు, తరుశరణతాం; తరు = వృక్షములనే, 

శరణతాం రక్షక ములుగా( గల్లియుండుటను, ఏత్య = పొంది, నివ. 

 సతీ=ానెలకొనిన, ఛాయామయం = నీడయొక్క రూపము గల్షిన, 

' తమః=వీకటిని, శ మయితుం== సంహరించుటకు, యత్=వి, ఆన్ 

శ్వర్యం =ఆసామర్థ్యము, ఆభూత్=ఏర్పడినదో, ఇహ=ాతఈ యసామర్థ్య 
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విషయమునందు, కతరః = ఎప్పుడు, చ్వితం = ఆశ్చర్యమును, న ధతే== 

మనస్సునందు ధరింప(డు. తప్పక [పతిజనము ధరించును. 

వి. _తమోరాశిని నాశముచేయగల సూర్యునకు చెట్టనీడ లనెడి తమస్సును 
నాశము చేయుటలో సామర్థ్యము లేదని చెప్పుటచే విరోధాభాసాలజ్కా 
రము. ఆ తమస్సు సీడయగుటవలన నాశము చేయ సాధ్యము కాలేదని 

చెప్పుటచే వికోధమునకు పరిహారము. 

సమాసములు : 

తయ (నతతీః ~ తమి|సాణాం తతయః = తమి|స్రతతయః, తాః = 

తమి సతతీః. 

తదుశరొణతాం- తరవః శరణం యేషాం తే == తరుశరణాః, తరు 

శరణానాం భావః == తరుశరణతా, తాండా తరుశరణతాం. 
ఛాయామయరి. ఛాయా, రూపం యస్య తత్=-ఛాయామయం, తత్ = 

ఛాయామయం. | 

అనైళంర్యం_ ఈమే ఇతి == ఈశ్వరః, న ఈశ్వరః=ఆనీశ్వరః, 
అనీశ్యరస్య భావః= ఆనె నె శ్యర్యం, త తత్ =2ఆనై నై శ్వర్యం, 

అర్భంమరో బిషాం. అర్యమ్హుః రోచీంషి = అర్యమరోచీంవి, తేషా మర్య 

మరోచిషామ్.. 

భావము ; 

నలుదెసలయందును నెలకొనిన వీకట్టగుంపును క్షణమున బానము( జేసి 

తొలగించు నట్టి సూర్యకిరణములకు, చెట్టి 'దెగువ భాగములను శరణు. జొచ్చి 

నీడల రూపమున నెలకొనిన చీకట్టను( “దొలగించుటలోని యసామర్థ్య.మెవ్వనికి 

చితమునం దాశ్చర్యమును. గల్గింపదు ! ? తప్పక గల్లించును. 149 

లో జగతి తిమీరం మూర్చా మచ్దివజేఒపి చికిత్సతః 

పితురివ నిజా దస్మా దా "వధీత్య భిషజ్యుతః ' 

 అపిచ శమన స్యాసౌ కాత స్తతః కిమనౌచితీ 
యదయ మదయః కహ్లారాణా ముదే త్యపమృత్యవే 115011 
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ప, వి. జగతి-తిమిరం - మూర్చాం - ఆబ్బవ్రజే-అపి-చికిత్సతః పితుః = ఇవం 
నిజాత్ - ఆస్మాత్ = ద।సౌ-ఆధీత్య-భిషజ్యతః-అపి-చ - శ మనస్య-అసౌ- 

తాతః-తత।-కిమ్ _ అనౌచితీ- యత్ _ అయమ్-అదయః.క హ్లాతాణాం_ 

ఉదేతి - అపమృత కవే. 

అర్ధము: ద|స్రొడాఅక్వినులు, జగతి == లోకమునందు, తిమిరంచాీకటిని 
(కంటిజబ్బును,, తథా ఆమే, అబ్ద్బవజేఒపి=పద్మముల సమూహము 

నందును, మూర్చాం = ముడుచుకొని పోవుటను (మూర్చ యను రోగ 

మును), చికిత్సతః=చికిత్స చేయుచున్న, నిజాత్ == తమకు సంబంధిం 

చిన, పితుః తం డియెన, అస్మాత్==ఈ కన(బడుచున్న సూర్యుని 
= నుండి, ఆధీత్య (ఇవ)=-చదివియో యనునట్టు అనగా నాయుర్వేదమును( 

జడివియో యనునట్లు, భిషజ్యతః== (స్వర్గమునందు) చికిత్సం జేయు 

_"చున్నారా యేమి? అట్టు కానిచో వారి కది యెట్టలవడినది ? అపి చ= 

మణీయు, ఆసౌ=ఈసూర్యుడు, యత్ ఎందువలన, శమనస్య= 

యమునకు, తాతః=తం| డియో, తత ' ఇవ==-అఆఅందువలననో యనునట్టు, 

అయం== ఈ సూర్యుడు, ఆదయః ==దయరేనివా(డై , క హ్లారాణాం= 

కలువలకు, అపమృత వే = అపమృత్యువునకై యనగా ముడుచుకొని 

పోవుట యను నకాల మరణమునకై, ఉదేతి=ఉదయించుచున్నాడు. 

సా==ఆది, ఆనౌచితీకిం==అన్యాయమా యేమి? “కారణ గుణములు 

కార్యమునందు సం|క్రమించునను న్యాయము ననుసరించి యెల్లప్పుడు 
[ప్రాణులను సంహరించెడి పుతునికి దం డియగు 'యమునకును నట్టి 

గుణములుండుట యచితము కాన నందేమియ నన్యాయము లేదు. అశ్వి 
నుల తం|డ్రివలె సర్వోపకారత్వ ముచితము. యముని తండ్రియగు ఠవికో 

కలువలను సంహరించుట యనుచితము కాదు. 

సూర్యుడు యముని తం యెనందువలన కలువలను సంహరింపక 

పోయినను నా విధముగా సంహరించునట్టు భావించుట వలన ను1తేశాల 
జ్కారము. 
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సమాసములు క 

అబ్బి (వజో. అబ్బానాం [వజః=ా అద్ద వజః, తస్మిన్ == ఆబ్ద|వజే. 

అనౌబిల్- ఉచితస్య భావః=దొ చితీ, న జొచితీ==అనౌచిశీ. 

భావము : 

అశ్వినులు లోకమందు చీకటికి, కంటిజబ్బునకు, పద్మములయం౭దలి 

ముడుచుకొని పోవుటకు _ మూర్చయను వ్యాధికి - చికిత్స చేయునట్టి తమ 
తం|డియెన యీ కనబడు సూర్యునుండి యాయుర్వేదము నభ్యసించి 

స్వర్గమునందు. చికిత్స జేయుచున్నారా యేమి ? అట్టుకొనిచో వారి 

కా నేర్చు ఎట్టు వచ్చినది? మజీయు నీ సూర్యుడు యమునకు. దం| డియెనందు ' 
వలననో యనునట్లు దయలేనివా(డై -కలువలకు ముడుచుకొనిపోవుట యనెడి 

యాకస్మిక మరణమును. గల్లించుటక్రె యుదయించుటలో ననౌచిత్య మేమి 

యున్నది. “కారణమందలి గుణములు కొర్ళమండు గుణములను గల్లించు”నను 

న్యాయము ననుసరించి యెల్లప్పుడును |ప్రాణిసంహారము( జేయు. యమునకు 

దం|డియెన సూర్యునకును నట్టి గుణము లుండుట యుచితమేకాని యనుచితము 

గాదు. అశ్వినులకు6 దండి యైనందువలన సర్వోపకారిత్వ మెట్టతని కుచితమో, 
యమునికి తం[డి యైనందువలన సర్వ సంవోరకత్వము' నతని కుచితమే. 
సూర్యు డుదయించినందువలన చీకటి తొలగినది. పద్మములు వికసించినవి. 

కలువలు ముడుచుకొని పోయినవని సారాంశము. 1501 

ల్లో ఉడుపరి వృఢః పత్యా ము కాం సతీం యదపీడయ 

ద్యదపి బిసినీ భానో. ర్దాయాం జహాస కుముద్యతీ, 

తదుభయ మతః శజ్కే సజ్కోచితం నిజశజ్యయా 

(పసరతి నవార్కెై కర్కన్లూకణారుణరోచిషి. గ్ 

వి. ఉడుపరివృఢః-పత్యా- ముక్రాం- సతీం-యత్- ఆపీడయల్ = యల్ = ట్రఫి- 
బిసిసీం-భానో:- జాయాం-జవోస- కుముద్వతీ= తత్. ఉభయమ్= అతః = 

కద్కే- సజ్కోబితం= నిజకోజ్మయా. (ప్రసరతిం నతార్మే= కర్కన్గూ 

క ఖారుణరోచివి, 
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అర్థము : ఉడుపరివృఢః = తారలకు భర్రయగు చం|దుడు, పత్యా==భ రోయెన 
సూర్యునిచే, ముకా౦= విడు వ(బడిన యనగా సాయంకాలమునం దస 

'_మించుటవలన  విడువ(బడిన, సతీం == పత్మివతయైన, బిసినీం == 
పద్మినిని, యత్ ఎందువలన, అపీడయత్==పీడించెనో అనగా. రాతి 
ముడుచుకొనునట్టు చేయుటచే బాధించెనో, తథా==అట్రే, కుముద్వతీ 
అపి=-కలువయు, భానోః = సూర్యునియొక్క, జాయాం==భార్యయెన, 

బిసినీం=ాపద్మినిని,  యత్==ఎందువలన, జహాసేవ==పరిహసించెనో 

_ యనునట్టుండెనో అనగా రాత్రియందు తాము వికసించుటచేత నని 
యర్థము, అతః ఈ కారణము వలన, కర్క-స్టూక ణారుణ రోచిషి; 

'కర్కన్థూడారేగిపండుయొక్క, కణ=చూర్ణ మువలె, అరుణ = ఎజ్ఞని, 

రోచిషి=కా ని ని గల్గిన, నవార్కే ==బాలసూర్యుడు, [పసరతి సతి 

ఆకాశమున వ్యాపింపగనే, తదుభయం; తత్ == ఆ చం|దుని 

యొక్కయు, కలువయొక్కయు, ఉభయం = రెండును, నిజ 
.శజ్బ్య యా=ాతాము పద్మినికి( గావించిన యపచారము వలని భయముచే, 
సజ్కోచితం == తేజోరహితముగను, ముడుచుకొని పోయినదిగను 

-. . నైనది. అందుం జం[దుడు తేజోరపాతు. డాయెను, కలువ ముకుళించు 
కొని పోయినది. (ఇతి==ఇట్టు). శజ్వే_==నేను. తలంతును. ఆఅందలు 

తమతమ దుష్ట వ్యవహారములచే తమ్ముల కలుషితులను గావించు 
కొనెదరు. 

చందుడును కలువయు (క్రమముగా కాన్ని రహిత డగుటకును, ముడుచు 
కొని పోవుటకును, నవి పద్మినికి( గావించిన యపవోస్యాదులు కారణ 

ములు కాక పోయినను వాని నిం గాతణములుగా( జెప్పుటచే. నుత్చేక్ష. 

“శద యని వ్యజ్ఞుకమును, (బయోగించుట వలన నిడి వాచ్యము. 

౨. ఉడువరివృథః - ఉడూనాం పరివృఢః=ాడిడుపరివృఢః. 
ళదుభయం తయో రుభయోండాతదుభయం, 
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సజకజుయో = నిజాచసా శజ్కా చవ నిజళజ్కా-, తయా==నిజ 

శజ్కయా. 

నవారే - నవ క్చాసౌ అర్మ_ళశ్చవానవార్కః, తస్మిన్ =నవార్కే.. 

_తర్భాద్దూతడాడువా. రోబిన్షీ _ కర్కన్ధ్వాః కణః = కర్క-న్ధూకణః, 

కర్కన్ధూక్ణ ఇవ అరుణం రోచిః యస్య సః = కర్క-న్ఫూ కణారుణ 

రోచిః, తస్మిన్ =కర్కన్థూ కణారుణ రోచిషి. 

భావము :. 

 కారాపతియగు చందుడు సాయంకాలమునం, ద స్తమించుటచే భర్తచే 
"విడువబడిన పతి వతయగు పద్మినిని ముకుశింపజేయుటలే పీడించుట వలనను 

నటే కలువయు తాను రాతి వికసించుటచే, సూర్యుని భార్యయగు పద్మిని 
ముకుళించుటవలన దానిని. బరిహసించుట చేతను, నందువలని కోపముచేతనో 

యనునట్లు: రేగుపండు చూర్ణమువలే నెజ్జని కాంతిగల బాలసూర్యుడు గగనమధి 

రోహింపగనే, తాము రాతి పద్మినికి( జేసిన యపచారమువలని భయము చేతనో 

యనునట్లు, చం|దుడు కాంతిరహితు డై తెల్లబడిపోయెను. కలువయు, కొంతి 

రహితమై ముడుచుకొని పోయినది. ఆందటును తాము చేసిన దుష్ట వ్యవహారము 

లచే కలుషితు లగుదురని యాశయము. ॥151॥ 

శో. శ్రతిమయతరో ర్భానోఒర్జానే వనే రధరాధ్వనా.. 
విహరణకృత:ః శాఖా; సాక్షా చ్చతాని దశ త్విషామ్ 

నిశి నిశి సహ(స్రాభ్యాం దృగ్భిః శృణోతి సహస్వరాః 

సృథ గహిపతిః పశ్య త్యస్యాఒ్యక మేణ చ భాస్వరాః, 52 

ప. వి, [శుతిమయత రోః-భానోః-జానే- ఆవనేః- అధరాధ్వనా _ విహరణకృత2 - 

శాఖాః-సామాత్ - శతాని. దశత్విషాం-నిశి- నిశిసహసాభ్యాం - దృగ్భిః - 

శ్ఫణి కోతి. సహస్వరాః- పృథక్ -ఆహిపతిః- -సళ్యతి-అస్య-అ క్ర మేణ- చ న 

భాస్వరాః, 
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ఆర్థ్ము: అవనేః = భూమియొక ,, అధరాధ్యనా = = కింది మార్గముచే ననగా 

పాఠాల మార్గముచే, విహరణకృతః = విహారము జేసెడి, |పతిమయ 
తరో;ః = వేద రూపమైన వృత్షమగు, [శుతిమయతనోః అను పాఠము 

ననుసరించి. శుతిమయ=వేదరూపమైన, తనోః=ళరీరము గల్గిన యని 

యర్థము. అస్య = ఉదయము నొందుచున్న, ఖభానోః = సూడన్ 

యొక్క, త్విషాం=కాంతులయొక ్క, దశశతాని == సహసము ము 

పరిణమించిన, . సవహస్వరాః == ఉదాొత్రాది స్వరములతో ( గూడినవై, 

పృథక్ == వేరుగా, భాస్యరాః=|పకాశించెడి, శాఖాః==వేద భాగములను 
చెట్ట కొమ్మలను, అహిపతిః= ఆదిశేషుడు, నిశి నిశి=ా[పతిరా[తియు, 

సవా[సాభ్యాం== రెండు వేలై న, దృగ్భిః= నే|తములతో, అ[క మేణ=ా 

ఏక కాలమున, సాక్షాత్ =| పత్యక్షముగా అనగా నేరుగా, శృణోతి=ా 

వినుచున్నాడు. పశ్యతి చ==చూచుచు నున్నాడు. ( శేషనాగునకు వేయి 

పడగ లుండుట వలనను, నొక్కొక్క. పడగకు రెండు కన్ను లుండుట 

'వలన వేయి పడగలకు కలిసి రెండువేలు నేతములున్నవి కాన, రెండు 

వేల నే తములతో నతడు వినంగలడు. శివనాగునకు నేతములే చెవులు 

కాన వేదళాఖలు శబ్ద స్వరూపము లగుటవలన వినుట యు కమెనది, 

మణియు నా చేదశాఖలు కీరణ పరిణామములని చెప్పుటవలన "నేత్రము 

లతో. జూచుటయు సముచితమైనది) ఇతి==అని, జానే == తెలుసుకొను 
చున్నాను. | 

ఏ. వేదమయే వృక్షము సూర్యుని నవస. కిరణములుగా బరిణమింపక 
పోయినను, బరిణమించినట్లు చెప్పుట వలనను, శేషనాగుడు సహస 

న్నేతములతో సహస శాఖలను (పతి రాతియు వినకపోయినను విని 

నట్టు చెవ్చటవలన న్ముత్చేక్ష. “జానే యని వ్యజ్జుకమును. (బయో 

గించుటవలన నది వాచ్యము. వేదమును వృక్షముగా రూపించుట వలన 

రూపకము. ఆ య్య క్పేక్షకును రూపకమునకు నిట సజ్కరము. 

విశ్వేశ్వర భట్టారకుడు ఒక వేయి. న్మేతములంతో జూచునని 
వ్యాఖ్యానించెను. కాని యది చిన్యము. ఏలయనగా రెండువేల నేతము 

లును నినుటకును చూచుటకును వలసిన ళ క్తితో( గూడినవి. అనగా 
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నొకొక్క నేత్రమునకును శవణశ క్రియ దర్శనశ క్రియ నుండుట 
వలన వానిలో నొక వేయిచే చూచుట, మజియొక్క వేయిచే వినుటయు 
సంభ వింపవు. కాన [గాహకములగు నేతములకు శ వణశ క్రియ 

దర్శనళ క్రియు నుండుటవలనను |గావ్యములగు విషయములు శట్ది 

రూపముగను, తేజోరూపముగ నుండుటవలనను సమస్త నేతములచే 

సమస్త _వేదశాఖలను నేకకాలము నందే శేవనాగుండు చూచుననియు 

వినుననియు చెప్పుటయే యుచితము. 

(తతిమయతరో 8. వతిః స్వరూపం యస్య సః=|శు తిమయః, [కుతి 

మయ శ్చాసౌ తరుశ్చ=ా|వతిమయత రుః, తస్య = [శుతిమయతరోః. 

అధరాధ్యంనా-ఆధర . శ్నాసౌ అధ్యా చ = అధరాధ్యా, తేన == ఆధ 

రాధ్వనా. 

ఎవారణక్భ ఈః-విహరణ౩ కరోతీతి = విహరణకృత్, తస్య =విహరణ 

కృతః. | 

నవొన్నం రొః_సహ సరః యాసాం తాః== సహస్యరాః. . 

భావము : 

భూమికి దిగువనున్న పాతాలాది లోకము3లో సంచరించుచున్న వేద 
' రూపమగు వృక్షమైన లేదా వేదరూపమగు శరీరము గల యీ యుదయించు 

సూర్యునియొక్క. వేయి కిరణముల రూపముగ పరిణమించిన, యుదాత్తాది స్వర 

ములతో( గూడినట్టి సంకరము లేక వేరువేరుగా [పకాశించుచున్న వేదళాఖలను 

(పతిర్మాతియు శేషనాగుడు తన రెండువేల నేతములనెడి చెవులతో. జూచు 

' చున్నాడు. వినుచు నున్నాడు. పాతాలాది లోకములకు సూర్యుడు పోయి 

నపుడు, అచ్చట నున్న శేషనాగునకు నా సూర్యభగవానుని వేయి కిరణముల 

రూపమున పరిణతి నొందిన వేదశాఖలను వినుటకు సౌకర్యము. ఆ సూఠ్యభగ 

' వానుడు పాతాలమునం దున్నప్పుడు అచ్చట రాతి యుండదు. అప్పుడు 

. భూలోకాదులయందే రాతి యుండును. కాన భూలోక మునందు రాతియున్న 
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ప్పుడు, అట్టి (పతిర్మాతియు పాతాలమున శేషనాగుడు వేద శ్రవణము గావిం 

చును. ఒకవేళ పాతాలమందు రాతి యున్నప్పుడు శేషనాగుడు వేద శవణము 
చేయరాదా యనుట సరిగాదు. ఏల యనగా, పాతాలమందు రాతి యున్నచో 

నచ్చట సూర్యసంచార ముండదు. సూర్య సంచార మచట లేనప్పుడు, ఆ సూర్యుని 

సహస కిరణ పరిణామ రూపములగు వేదములను [శవణము చేయుట కవకాశము 
లేదు గదా! కాన( బాతాలమున సూర్యసంచార మున్నప్పుడే శేషనాగునకు వేద 

శ్రవణమున కవకాశమని యంగీకరింపవలయును, ॥52॥ 

శో, బహునఖరతా యేషా మ్యగే ఖలు (ప్రతిభాసతే 

కమల నుహృద _న్తేమీ భానోః (ప్రవాలరుచః కరాః 

ఉచిత ముచితం జాతే ప్వన్తః ప్రవేశిభి రాయతై 9 
కియదవయవై రేషా మాలిజ్లీతాఒజ్లులి వల్లుతా. ర్ి 

ప. వి, బహునఖరతా- యే షామ్-ఆ గే-ఖలు య (పతిభాసతే ఎ కమలసుహృదః-తే- 

ఆమీ - భానోః-[పవాలరుచః-కరాః-ఉచితమ్ = ఉచితం _ జాలేషు-అ న్లః- 

(పవేశిభిః- ఆయతై 8-కియదవయవై ః- ఏషామ్ -ఆలి జ్లితా-ఆ బ్లులివల్లుతా. 

అర్థము: యేషాం==ఏ కిరణముల యొక్క, అ(గే=ఎదుట ననగా నూతన దళ 

యందు అనగా [పభాతమునందు, బహునఖరతా; బహు=అధికమైన, 

నఖరతా=ాకీక్టత్వము లేకయుండుట, పా న్లరమున-ఆ(గే = ఆగ 

దేశమున, బహునఖరశా; బహు=అధికములై. న, నఖరతా = గోళ్ళను( 

గల్లియుండుట, ఖలు = నిశృయింపబడినదిగా , పతిఖాసలే = తెలియు 

చున్నది. కమల సుహృదః; కమల=-పద్మములకు, సుహృదః=మి|త 

లన, (పవాలరుచః=-పగ డపు కాంతులు గల్లిన, ఖానోః =సూర్యుని 

యొక్క, తే== అటువంటి, అమీవ ఈ కానవచ్చెడి, కరాః=కిరణములు 

(హస్తములు) ((పసర్ప ని=ా (పసరించుచున్నవి. కావుననే) జాలేష= 

గవాక్షములయందు,ఆంతః=లోపల, | పవేశిభిః =| పవేశించునట్టి,ఆయతై 

పొడవైన, కియదవయవై $=కొన్ని యంశములచే, ఉచిత ముచితర= 

మిక్కిలి తగినట్టు, అజ్జులి వల్గుతా; అభ్గులి==|వేళ్ళయొక ,, వల్గుతా=ా 
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అందము, ఆలిజ్లీతా=పొందంబడినది. కిరణములు వా సరూపములుగా 

నుండుటవలన, కిరణాంశములు ద్రేక్గేరూపములు గలవిగా భావింప 

బడినవి. 

వి. _ వేళ్ళ సౌందర్యము సూర్యకిరణముల యొక్క కొన్ని భాగములచే 
వహింప(బడినదని చెప్పుటవలన నిదర్శనాలజ్కారము, నఖరత-కరాది 

శబ్దములు నానార్థ సం్యశయములగుటవలన శేషాలజ్కారము. ఈ శేష 

నిదర్శనలకు సజ్కరము. 

విషు నోఖరోతౌ _ న, ఖరతా=నఖ రతా, బహ్వీ చసా నఖరతా చ= 

బహు నఖరతా.పతా నరమున-ఐహవః నఖరాః యస్య సః== బహునఖరః, 

బహునఖరస్య భావః==బహునఖరతా, 

రొములనువ్ళాద్ళ - కమలానాం సుహృదః == కమల సువ్భాదః. 

(వవాలడుబః = (పవాలస్య రుగివ రుక్ యేషాం లేజ్యాపవాలరుచః, 

కతీయదనయవై & = కియన్తశ్చ తే అవయవాశళ్ళ=ాకియదవయవాః, తైః 

వాకియదవయవై :. 

అడాలివలుతా _. ఆజులీనాం వలుతావాఆజులీవలుతా. 
N ౧ ౧ - గి (a) ౧ 

భావము : 

(ఆ సూర్యుని) కరములు -కిరణములు. | పభాతమందు బహునఖరతలు. 

అనగా మిక్కిలి సుకుమారములు. కరములు-హ స్తములు బహునఖరతలు-అనగా 

పెక్కు గోళ్లతో. గూడినవి. సూర్యకిరణములు మిక్కిలి సుకుమారములు, 

“హస్తములు ఆ(గభాగమందు 'పెక్కుగోరులతో( గూడినవి. మజీయు నా సూర్య 

కిరణములు కమలములను వికసింపంజేయుటచే వానికి చుట్టములు. ఆందువలననే 

నఖరతలు ఆనగా మార్గవము గలవి. హ స్తములు సౌందర్యము. చేతను, 

మృదుత్వముచేతను, కమలములకు మ్మితములు. అనగా సదృళములు. ఇంకను 

నాకిరణములు పగడపు కాంతులు గలవి. హస్తములు పగడపు కాంతులు గలవి* 
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ఇట్టి సూర్యునికిరణములు (పసరించుచున్నవి. గవాక్ష ఠం[ధముల యందు లోన( 

జొచ్చుకొనిన యీ కిరణములయొక్క_. (హన్తములయొక్క) పొడవైన యంళ 

ములచే, మిక్కిలి తగినట్టు (వేళ్ల సౌందర్యము పొంద(బడినది. ఆసలివ్విధముగా 

సూర్యకిరణ ములకు, హస్తముల సౌందర్య మబ్బినట్టు వర్ణింప (బడినది. 5లీ॥ 

శ్లో, నయ నయనయో ర్ష్రాక్ పేయత్వం (ప్రతిష్టవతీ రమూ 
భవన వల భీజాలాన్నాలా ఇవార్క-క రాబ్లులీః , 

(భమదణుగణ [కానా భాన్సి (భమన్వ ఇవాశుయాః 

పునరపి ధృతాః కున కిం వా న వర్లకినా దివః, 64 

ప. వి, నయ-నయనయోః-[దాక్-పేయత్వం-= పవివ్షవతీ?- అమూః-భవన వల 

భీజాలాత్- నాలాః= ఇవ-ఆర్కక రాబ్లులీః-| భమదణుగణ కాన్తాః-థా న్రి- 

[భమన్న్యః -ఇవ - ఆశు- యాః-పు నః= అపి- ధృతాః-. కున్దే- కిం. వాన. 

వర్ధకినా- దివః. 

అర్థము: భవనవలభీజాలాత్; భవన=ానీ మేడయొక్క., వలభీ== పెభాగమందలి 

చం[దశాలలయొక్క, జాలాత్ =గవాక్షరం| ధమునుండి, (పవిష్టవతీః == 

లోపలికి [బవేశించిన, నాలా ఇవవ తామర తూండ్లవలెనున్న, ఆమూః= ' 

ఎదుటనున్న, అర్క-క రాజ్ఞులీః; ఆర్క =సూర్యునియొక్మ_, కర =కిరణము 
లనెడి వహ స్తములయొక్క.. ఆజ్జ్ఞులీః=| వేళ్ళవలెనుండెడి యవయవములను, 

దాక్=-వెంటనే, నయనయోః=నేత్రములకు, పేయత్వం == — పానము 

చేయ(దగి యండుటను, నయ==పొందింప్పుము, యాః==ఏసూర్యకిరణము 

లనెడి హస్తముల (వేళ్ళు; [భమదణుగణ [కొన్నాః; [భమత్ =తిరు గుచున్న 

.. ఆణుగణడా[త్యణుక సమూహములచే. (కొన్తాః =చుట్టంబడినవై , ఆకు= 

శ్నీఘముగా, (భమ ఇవడాతిరుగుచున్నవో యనునట్లు, ఖాన్తి=ా 

(పకాశించుచున్నవి, పనరపి=-నమజలను ననగా ముందువలె నిప్పుడును, 

దివః =స్వర్గముయొక్క, వర్ధ్థకినాకా చెక్క_డపు పనిచేసెడి దేవతలశిల్సి చే, 

" కుందే= సాన పెఫెడి యం|తమునందు, ధృతాః వాన కిం? == చెక్కుట శై 

యంచ(బడలేదా యేమి? ఒకసారి పూర్వము (తోపుడు పట్టంఐడినవి. 

మఅల (తోపుడు పట్టుటకై యుంఛ(బడినవా? యని యర్థము. తప్పక 
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యుంచ(బడినవనియే యర్గము. మాటిమాటికిని తరిమిణి పట్టుటవలన 

నందుండి లేచిన సూక్ష్మములగు నంశములు తిరుగుచున్నట్టు కానండు 
చున్నది. కావున తిరుగుట యుచితము, 

పూర్యము స్వర్గ మునండు సూర్యుని భార్యయైన సంధ్యాదే వికి 

సూర్యుడు తాకుట కశ క్యముగా నుండెను. అప్పుడామె విశ్వకర్మను పిలచి 

_ యాసూర్యుని శాణయ నమున, చెక్కించి, మె తదనము గలవానినిగా( 

జేయించుకొనినదని పురాణ కథ. 

సమాసములు : 

'పేయత్నాం = పొతుం యోగ్యం=ాపేయం, పేయస్య భావః = పేయత్వం: 

తత్=పేయత్యమ్. 

భపోనవలభఖీజాలా త్ ==భవనస్య వలభ్య 8 = రవనవలభ్యః, భవన 

వలభీనాం జాలం= భవన వల భీజాలం ౨ భవనవల భీజాలం; తస్మాత్ = 

భవనవలభీజాలాత్ , 

అర్బకరాజ్డులీః-ఆర్క_స్య కరా ఏవ కరాః=ఆర్భక రాః,అర్మ-కరాణా 

. మజ్జుల్యః = అర్క-కరా బ్ఞాల్యః, తాః చ అర్కక రాజ్లుతీః, 

(భమదోణుగణ (కానాః-(భమ నళ్చ తే అణవళ్చ==[భమదణవః, [భమ 
దణూనాం గణాః (భ్రమద జుగణాః, భమదణుగ శై ౪ (కాన్తాఃయ్మాభమ 

దణుగణ | కొనాః, 

భావము : 

ఓ మహారాజా! నీ భవనము పెని చం[దశారలయొక్క గవాక్షరం[ధముల 

నుండి, తామర తూండ్డవలె. బొడుగ్రైన, సూర్యకిరణము లనెడి వాస్తాంగులులు 

లోన [ఐవేశించినవి. వానిని వెంటనే నీ నే తములతో( బానము చేయుము. 

ఆసూర్యకిరణములయందు |త్యణుక ము లన(బడు ధూళిరేణువులు తిరుగుచుండుట 

వలన వానితో నాకరాంగులులు చుట్ట(బడినవై తిరుగుచున్నవో యనునట్లు 

కన(బడు చున్నవి. ఆ కరాంగుళులు పూర్వమువలె నిప్పుడును దేవశిల్సియగు 

విశ్వకర్మచే: కాణయన్త్రమునందు నునుప్పుగలుగుటకై యుంచయడినవి గావా 
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యేమి? తప్పక కాగలవు. పూర్వము సూర్యుని శరీరము మిక్కిలి రీళ్చముగా 
నుండుట వలన( దాకుటకు సాధ్యము గాక పోవుటవలన నతనిభార్యయగు 

సంధ్యాదేవి విశ్వకర్మకు. జెప్పి శాణయ నముచే పలుమాలులు సాన (బెట్టించి 

మృదువు గావించుకొన్నదని పురాణములు చెప్పుచున్నవి. ఇప్పుడు మఅల 

నావిధముగా నా సూర్య కరాజ్ఞులను సానబెట్టుటకై శాణయ న్లమునం దుంచుట 

వలన రాలెడి పొడిగా యాతసరేణువులు కానవచ్చున్నవి.. గవాక్షరం[ధము 
నుండి లోన [బవేశించిన సూర్యకిరణములలో తిరుగుచున్న కణములు లు (తసరేణు 

వులని చెప్పబడును. 1641 

శో. దినమివ దివాకీ రి సీకె* తరె ౩ సవితుః కర 
గా | అల ౨ రర QQ రా 

స్తిమిర కబరీ లూనీం కృత్వా నిశాం నిరదిధరత్ 

స్పురతి పరితః కేశ సోమై _స్తతః పతయాలుభిః 

(ధ్రువ మధవలం తత్త చ్భాయచ్చ్భలా దవనీతల మ్. స్ 

ప. పి. దినమ్.ఇవ -దివాకీ ర్తిః - తీమెః- క్షుర 8= సవితుః = కరైః _ తిమిరకబరీ 

లూనీం. కృత్వా- నిశాం= నిరదీధరత్- -స్ఫురతి- =పరితః = కేశసోమైః-తతః- 

పతయాలుభిః-| ధువమ్-ఆధ వలం న త తచ్చాయచ్చలాత్ = ఆవనీతలమ్. 

అర్థము : దినం=పగలు, దివాకీర్తి రివ==మంగలివలె, తీళైః పదునైన, 
(తీక్షములై న), సవితుః == సూర్యునియొక్క , కరై ౪==కిరణము లనెడీ, 

మరై ః ==కత్తులచే, నిశాంచర్యాతిని (వ్యభిచరించు భార్యనువలె), తిమిర 

కబరీలూనీం; తిమిరకబరీ=కొస్పువంటి చీకటిని, లూనీం= తెగ గొట్ట 
బడిన దానితో( గూడిన దానినిగా, కృత్వా ==చేసి, నిరదీధరత్ (ఇవ)= 
వెడల(గొ పైనో యనునట్టున్నది. త త్తచ్బాయ చృలాత్; త త్తత్ =ఆయా 
గృహములు మున్నగువాని యొక్క, ఛాయా=ానీడయొక్క, ఛలాత్ = 

నెపమువలన, పరితః =చుట్టును, పతయాలుభిః =పడునట్టి, కేశ స్తోమెః= 

కురుల మొత్తములచే, అవనీతలం == భూమియొక్క పైభాగము, 

ఆధవలం = నల్లనిదిగా, స్పురతి = (ప్రకాశించుచున్నది, రువం = = 

నిశ్చయము. 
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వి. 

తో, 
sa) 

ఇండ్లు మున్న గువాని నీడలు కురులు గాక పోయినను కురులుగా భావింప. 
బడుటవలన నుత్పేిక్ష. ఆయా గృహములు మున్నగువాని సీడలీఛలము” 

వలన. నని చెప్పుటచే నపహ్నవాలజ్కారము. ఈ యపహ్నవముచే 
నాయుత్చేక్ష యను్ముపాణితము. 

దివాళీ ల్లి 8= దివా క్రీ ర్రిః యస్య సః=ాదివాకీ ర్రిః. 

తియిరోతవరీలూనం-తిమిరం కబరీవ=ాతిమిరక బరీ, తిమిరకబరీ లూనా 

యస్యా సా=తిమిర కబరీ లూసీ, తాం==తీమీర కబరీలూనీం. 

కేలస్తోమైః _ కేశానాం సోమాః= కేశస్తోమాః, తై ః== కేశసోమెః. 

అధవలం * న ధవలం== ఆధవలం. 

త త్రచ్భాయబ్ళలాత్ - తేషాం తేషాం ఛాయా జా త త్రచ్బాయం. 

త త్రచ్భ్చాయస్య భలం == త త్తచ్చాయచ్చలం, తస్మాత్ జత తచ్చాయ 

చ్చలాత్. 

అవనీతలం _ ఆవన్యాః తలం=ాఅవనసీతలమ్. 

భావము : 

పగలనెడి మంగలి సదునై నవియు, తీక్షములై నవియునగు సూర్యకిరణము 
లనెడి కత్తులచే వ్యభిచరించెడి భార్యయో యనునట్టున్న రాతిని, కొప్పువంటి 

చీక టిని తరము గావించి యనగా( దలను ముండనము గావించి యింటినుండి 

వెడల(గొథైను, పిదప నాయా గృహోదులయొక్క- నీడల నెపమున చుట్టును 
బడచున్న కురుల మొ త్తములచే, భూతలము నల్ప(బడినదై. (ప్రకాశించుచున్నది. 

ఇది నిశ్చయము. 11551 

(బూమ శ్శజ్ఞం తవ నలః యశః శేయ నే సృష్టశ బ్లం 

యత్యోదర్యః స దివి లిఖితః స్పష్ట మస్తి ద్విజేం|ద్రః, 

అద్దా (శ ద్దాకర మిహ కర చ్చేద మప్యస్య పశ్య 

మానిసానం తదపి నితరాం హారిణేయ: కలజగ్టాః,. 56 
* 
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ప. వి. (బూమః-ళజ్ఞం-తవ -నల - యశ:ః= శేయేే ఎ స్పష్టళబ్దం-యత్సోదర్యః- 

సః-దీవి-లిఖితః -స్పష్టమ్ - ఆస్తీ. ద్విజేన్ర)ః- అద్ధా- గద్ధాకరమ్- ఇహ. 

కర చ్చేదమ్-ఆపి-అస్య-పళ్య-మ్హానిస్టానం-తత్- అపి-నితరాం-వోరిణే= 

యః-క లజ్య:ః. 

ఆర్భము : నల==ఓ నలమహారాజు! తవ = నీయొక్క, యశః == కీరిని,. 

[శేయసే == మంగలము కొకు, సృష్టశ బ్రం = సృజింప(బడిన ధ్వని 

గల్లిన యనగా దేవపూజ మున్నగు శుభకర్మలయందు శబ్బము( జేసిన, 

శబ్ధం == శంఖమునుగా ననగా శజ్ఞముతో సమానమైన ానినిగా, 

[బూమః = చెప్పుదుము, శజ్ఞధ్వని మజ్ఞల్మ పద మగుటవలన నలుడు 

పవితమగు కీ ర్హి గలవా డగుటవలన నతని కీర్తి లోకములకు శుభ 

దాయకము, మజేయు, శంఖము, నలునికీ ర్తి యను నీరెండును సమాన 

మైన తెల్చ(దనమును( గల్గియున్నవి. 

లేదా_| శేయసే వాస్వర్షపాప్తికై, సృష్ట =సృజింప(డివ శబ్దము 

గల, శంఖం=శ ఖమును, యశః =తన కీ ర్రిగా, [బూమః = చెప్పుదుము,. 

యత్సోదర్యః; 'యత్= ఏ కీర్తిని, సోదర్యః == సహోదరుడగు (శంఖ 

మును, చం! దుడును సము దములో పుట్టినవారు) ,సః = ఆ (పసెద్దుండగు, 

చం దః=చం| దు(డు, దిపి==-ఆకసమునందు, లిఖితః=చి| తింప(బఐడిన 

వాడుగా, స్పష్టం = స్పష్టముగా, ఆ సి=ాకలదు, (అనగా, సూర్యోడయ 

కాలమందు 1 కిరణములు పోవుటవలన నా చందుండు కాన్తిరహితుడై. 

యాకసము చి తరువువలే [వాయంబడెనని యర్థము), ఇవా==ఇప్పుడు 
ఆనగా నీ (పభాతకాలమునందు, అ ద్దాకరం = కొంతి లేనందువలన 

న్మశద్ధను( గల్లించు నట్టి లేదా (శద్ధాకరం=(పత్యక్షముగా నుండుటవలన 

విశ్వాసమును గల్లించు, అస్య==-ఈ చందునికి, అద్ధా==-సత్యమైన, 

ఆనగా సూర్యకా నిచే తిరస్కరింపబడుటవలన ; యథార్థమైన, కర 

చ్చేద=కిరణనాశమును, పశ్య = చూడుము, కిజబ్బు =మజియు, హోరిణః= 

హరిణరూపమైన, యః=ఏ, కలజ్కః 2 చిహ్నము (అ(త==ఇచ్చట; 

విద్యలే==క లదు) తదపి = ఆ చివ్నామును, నితరాం=మికి,_లి, 

మ్లానిస్థానం, మ్లాని = మాలిన్యమునకు, స్థానం = స్థానము, ఏలయనగా 
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దానియందును |పభావము లోపీంచినది. పక్యోజాచూడుము, ఇందువలన 

శీఘముగా పడకనుండి లెమ్ము. 

మజియు, [శ్రేయసే =ధర్మో పదేళ రూపమైన మంగలమునకై , సృష్ట 
శబ్దం; సృష్టజారచియింప(బడిన, శబ్దం = స్మృతి గంథము గల్గిన, 

శజ్ధ్ఞం=శ ంఖుడని పేరుగల మునిని, తవ=ానీ యొక్క, "యశః = 

కీర్తితో సమానమైన వానిని, లేదా = శజ్ధండాశంఖుడను మునిని, తవా 
నీయొక్క, యళః(శేయసే ; యళః=కీ ర్తియొక్క యుత్క.ర్షరూప 

మెన, [శయనే గు == మంగలము కొజకు, (అతడు రచియించిన విధి ననున 

రించి కర్మ ననుష్టించుటవలన యశము వర్థిల్లుటవలన ) సృష్టశబ్దం=ా 

రచియింపబడిన ధర్మశాస్త్రమును, [బూమః ౬ చె ప్పెదము, యస్య: 

శంఖుని యొక్క, సోదర్యః= సోదరుడు, సః=౪ (పసిద్ధుడై న, 

ద్విజేన్లిః = [బాహ్మణో త్రము(డు, లిఖిత ==లిఖితుడని పేరుగల 

ముని, దివి==స్వర్గమునందు, స్పష్టం=అఆఅందలటి చే దెలియ(బడి నందు 

వలన స్ఫుటముగా, అ స్తిడాఉన్నాడు, ఇరి==జఇదీ, ఆద్ధా==సత్యము, 

కీల 2ామజీయు, అస్మిన్ =ఈ శంఖలిఖితుల చరి[త్రము విషయమున, 

డ్రద్ధాకరం= విశ్వాసమును గల్గించెడి, అస్యవాఈ లిభితునియొక్క-, 

కరచ్చేదమపి=-హ _స్తచ్చేదమును గూండ, ననగా దొంగతనమను నేర 
మునకు రాజాజ్ఞచే. జేయంబడిన హ స్తక్చేదమును సైతము, పశ్య=ా 
చూడుము అనగా వివేచించుము. ఇది పురాణ (పసిద్ధ మైనది. హారిణ 82 

జ్యేష్ట సోదరు(డైన శంఖమునియొక్క యా్రమమందు ఫలములను 

నపహరించిన లిభితునకు, యః=ాఏ, కలజ్బ_౩=ఫలములను( జొర్యము( 

జేయుటయను నపవాదము గలదో, తదపి =ఆదియు, నీతరాం =మిక్కిలి, 

వూనిస్థానం == దుఃఖమునకు కారణమైనది. ఆని (జానీహి=తేలిసి 

ఇచ్చట విశేషణ వి శేష్యములు 'రండును శ్రేషతో ( గూడినందువలన, నభిధా 

వృత్తి త్రి పకృతార్థముచే నియంతితమైనందువలన న|పకృతార్థము ధ్వని 

యగుచున్నది. 

కర) ee 
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“మహాభారతమందలి కాంతిపర్యగత సుద్యుమ్నోపాథ్యానమున. 

“తతః స పృథివీపాలో లిఖితనy మహాత్మనః । 

కరౌ (పచ్చేదయామాస ధృతదండో జగామ సః॥ 

యని ఫలములను దొంగిలించిన లిఖితమునికి రాజు కరచ్చేదమును( 
జేయించెను. ఆ లిఖితు డా దండమును స్వీకరించి వెళ్ళినని చెప్ప 
బడినది. 

నృష్త కొబ్దం= సృష్టః శబ్దః యేన సః =నృష్టకశ బ్రః,. తం == సృష్టశ బ్దం. 

యతోదోల్ళోం 8- యస్య సోదర $ః= యత్సోదర్యః. 

బ్లింజోస్టో 0: ద్విజానా మిన్దః = ద్విజేన్ద ౪. 

(2 ద్ధాతరం- (ద్ధాం కరోతీతి = శ్రద్ధాకరః, తం=|శ్రద్ధాకరం. 

కరచ్చోదం- కరాణాం కరయోః వా ఛేదః == కరచ్చేదః, తం= 

కరచ్చేదం. 

- మ్రూనిజ్ఞానంం మ్లానేః స్థానం==మ్లూనిస్థానం, తత్=న్లూనిస్థానమ్. 

పూరణం. హరిణస్య అయం-హారిణః. 

భావము : 

ఓ నలమహారాజా! నీ కీర్తిని, దేవపూజాది శుభకార్యములందు మంగళ 
'మునకై ధ్వని నాసంగెడి. శంఖముతో సమానముగా. జెప్పెదము. లేదా స్వర్గ 
సాధనమైన శబ్దముగల శంఖమును నీ కీర్రిగా వర్ణింతుము. నీయా కీర్తికి 

'ఛావల్యము మున్నగు గుణముల చేతను, సము [దమునందు శంఖముతో (బాటు 

'పుట్టుటవల నను సహోదరుడగు నా పసిర్హుడెన చందు డాకసమునందు 

సూర్యకాంతిచే( బఠాభూతుండై (పాణములేని చితరువుగా (వాయంబడియున్నాడు. 

మజియు సీ (పభాతకాలమునందు నమ్మదగిన విషయ మేమనగా, నీ చం[దుడు 

'సూర్యకా న్తిచే( దిరస్క్భతు(డై కరచ్చేదమును ననగా కిరణనాశమును( బొంది 

యున్నాడు. మతియు నాతనియందు జింక యనెడి కలంకము గూడ నున్నది. 

అదియు మిక్కిలి మాలిన్మమునకు కారణమైనది చూడుము. కాన క్రీ ఘముగా 

సెజ్జనుండి లెమ్ము. 
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పషాంతరమున-ధరో్యోపదేశ: రూపమగు మంగలమున కై సృష్టళబ్దుడ నగా 

స్మృతి [గంథమును రచియించిన శంఖముని నీయశస్సునకు తుల్యమైన 
యశస్వి. లేదా. యాశంఖమనిని నీకీర్తియొక్క. యాధిక్యరూపమగు మంగలము 
నకై. ధర్మశాస్త్రమును రచియించిన వానినిగా జెప్పెదము. ఆళంఖని 

సోదరుడగు నా. పసిద్ధుండైన లిఖితుడను (బాహ్మణో త్తముండు స్వర్గమునం 
దుండుట యందణథికిని విదితమైన విషయము. ఈ శంఖలిభితుల చరిత 

విషయమున విశ్వసింపందగిన దొకటి కలదు. లిఖితుడు సోదపండగు 

శంఖుని య్మాశమమునందు ఫలముల నపహరించుటవలన నతనికీ రాజాజ్ఞచే( 

గరచ్చేదము జరిగినది. అది కలజ్క-మై మిక్కిలి విషాద. హేతువైన దనియు! 

దెలిసికొనుము 1561. 

ట్లో, తారాశ జ్ఞ - విలోపకస్య జలజం తక్షత్వషో భిన్లత 8 

సారమృం చలతా కరేణ నిబిడాం నిష్పీడనాం లంధిత8, 

ఛే దారో పహృతామ్బుకమ్బుజ. రజోజమ్బాల పాణూభవ 

చ్చి చ్చిత్కర ప్రకా మిహ వహ త్య స్త్ స్తంగళార్లో విధుః, 

ప. వి. తారాళక్ధ విలోపకస్య-జలజం- కీక్ట త్విషః- భినత 8. సారమృం _చరికా ఎ 

క రేణ-నిబిడాం = నిష్బీడనాం ఎ లమృళః ల భేదార్జో పహృతామృకమ్బు జ 

రజో జమ్బాల పొజ్ధూభవచ్చష్ధ చ్చిత్మరపతతామ్- ఇహ ౬ వహతి- ల, 

అ స్తం=గతార్థ 8=ఐవిధుః, " 

అర్ధము: తారాళజ్ఞ విలోపకస్య; తారా=-నక్ష| తఘులనెడి, శంఖ = శంఖములను, 

విలోపకస్య == = (ప్రభాత కొంతులచే నశింపంజేయువాడును,. (ఛేడించు 

వాడును), జలజం=ావద్య మును, శంఖమును, భిన్లతః = భేదించు 

వాడును ననగా శంఖములను ఖండించువా(డును, పద్మమును విక సింప( 

జేయువాడును, శంఖమును( జేతికి” కంకణాది' భూషణములుగా( 
జేయుటచే రం| ధములు వేసి మలచువాడును, తీక్షత్విషః = = తీక్షమైన 

కొంతిగలవాడు, తీక్షమగు సాధనమును దాల్చిన యొక కంఖకారునికిని, 

సారమృం =| పయత్నముతో, చలతా = పసరిం చెడి, అనగా ఛేదించు 

కార్యమున లగ్న మె".యుండుటవలన' ముందుక వెనుకకు మాటీమాటికీ( 
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గదులుచున్న ట్టి, కరేణ=కిరణము చేతను, హ సముచేతను, నివిడాం= 

గట్టి, నిష్పీడనాం==బాధించుటను, పట్టుకొనుటను, లమ్మ్భితః = పొండింపం 

బడిన, అసం = కన(బడకపోవుటను, గతార్భః, గత = పొందిన, 

అర్థః=ాసగపాలు గల్లిన, విధుఃాచం[దు(డు, ఇహ= ఈ యర్థాస్త 

మయపు సమయమునందు, భేదార్థో పహృతామృకమ్బు జరజో జమ్బాల 
పాణూభవచ్చజ్ఞ చ్చిత్క,_రప|(తతాం; ఛేదార్థ = నక్ష్ష[తరూపములై న 

శంఖములను ఛేదించుటకై , ఉపహృత = సమీపమునకు. దేయడిన, 

అంబు = ఉదకముతోడ, కమ్చుజ = ఛేదింపంబడు శంఖములనుండి 

యేర్పడిన, రజః==ఆంపముతో( గోయుట వలన నేర్పడు పొడియొక్క-, 
జమ్బాల=ాఅడుసుతో, పాణూభవత్=తెల్ల(బడుచున్న, శంఖచ్చిత్ = 

శంఖములను ఛేదించునట్టి, కరప|తతాం == అంపముగా నుండుటను, 

వహతి ఇవ = వహించుచున్నాడో యనునట్టున్నాడు. ళంఖచ్చేదకమగు. 
జఅంపము, అర్ధచం[దాకారముగా . నుండుటవలన నర్ధాస్త్రమయము( 

బొందిన చం దుడు ఆ జఅంపమువలే నున్నాడని యర్థము, 

అర్ధచం[దుండు, శంఖచ్చేదకమగు అంపము గాకపోయినను నట్టి 
అంపముగా భావింపబడుటవఆన నుత్చే)క్ష. వ్యజ్ణుక మును, [బ్రయోగింప 

-నందువలన నది గమ్యము. 

తారాళోజ్లబిలో వక న్యం - తొరా ఏవ శజాః=తారాశజాః, తారాళజానాం 
. త్తు తి లి శి 

విలోపకః==తారాశ'జ్ఞ విలోపకః, తకస్య=-తారాశజ్ఞవిలోపకస్య, 

లీక క్ష ల్లిరిష _ తీకా త్విట్ యస్య సః =తీక్షత్విట్, తస్య = తీక్టత్విషః. 

సొరత్యుం - ఆరమ్మేన సహితం యథా తథా==సారమృమ్. 

ఛేదార్థావవ్యా తాయ్బుకమ్బు జరజో జన్బూ ల పూ లూ భవ భ్భ జ్జ 

బ్భితగ్రిర్ వ(/ళతాం = ఛేదాయ:==చేదార్థం, భేదార్థ ముపహ్నతం = 

ఛేదార్థోపహ్య పతం; ఛేదార్థోపవ్నా తం చ కక్ అమ్బు “ర=శేదార్థోపవా 

తాము, ఛేదారోపవృతామ్ను నా కమ్చుజం = ఛేదార్థోపవృాతామ్బు 

క మ్బుజం, | ఛేదార్థో పహృతామ్చు జస్య రజః = ఛేదార్థోపవహృతామ్బు 
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కమ్బుజరజః, .ఛేదార్గోపహ్యతామ్బుక మ్బు జరజసః జమ్బాలఃవాభేదార్థో 

పహృతామ్చు కమ్బుజ రజోజమ్చాలః, అపాణ్ణు పాణ్ణు సమృద్యమానం 

భవత్ = పాణ్తూఫవత్ , ఛేదార్థోపహృతామ్బుక మ్బు జరజోజమ్మాలేన 

పాబ్దూభవత్ == ఛేదార్థో పహృతామ్బుక మ్చుజక జోజమ్యాలపాబూభవత్, 

శంఖం ఛిన త్రీతిజశంఖభఛిత్, శంఖచ్చిచ్చ తత్ కరప|[తం చ=ాశ ంఖచ్చి 

త్కరపతం, ఛేదార్థోపహృతామ్బుక మ్చుజరజో జమ్బాలపాజ్జూభవచ్చ 

తత్ శంఖచ్చిత్క్మరప తం చరా లారి పహ్ళాస్సు కన్ను జరజ్ అమ్మా 

షాణ్టూభ వచ్చంఖచ్చిత్కరప తం ఛేదార్టో పహృ తామ్చుకమ్చుజరజో 

జమ్బాలపాణ్లూ రవచ్చజ్ఞచ్చిక్కరేప త్రస్య భావః = ఛేదార్థోపహృ 

5 తామ్బు కమ్బుజ రజోజమ్బాలపాణ్లూ భవచ్చ్ళజ్ఞబ్బిత ర పతతా, తాం 

= ఛేదార్థో పహృతామ్బుక మ్చుజరజో జమ్బాలపాణ్డూ భవచ్భష్థచ్చిత్మర 

పత్రతామ్, 

భావము ; | 

_సూర్యోదయముచే నక్ష|తములు లోపించినవి. అట్టు నక్ష[తములను 

న న్రర్భానము గావించువాడును (ఛేదించువాడును) ఆకే పద్మమును, శంఖమును, 

ఛేదించువాడును ననగా పద్మమును వికసింప(జేయుపా(డును, శంఖమును కజ్కం 

ణములు మున్నగు భూవణములక్రై ఛేదించి రంధ్రములు వేయువాడునునగు 

తీక్షాంశువునకు -_ ననగా తీక్లకిరణములు గల సూర్యనకును (తీక్లమగు సాధన 

మును థరించిన శంఖకారునకును) సంబంధించినదియు, ఛేజించు కార్యమందు 

. ముందుకు వెనుకకు చతించునదియునగు కరముచే ననగా కీరణముచే (హ స్తముచే) 

గబ్బియెన. బాధను పట్టు(టొందింప(బడినవాడై య స్తమయమును( టొందిన తన 

యర్థభాగ ముగల్లిన చందు డీసమయమున నక్ష(తములనెడి శంఖములను ఖండిం 

చుటకు సౌకర్య మేర్పడుటకై. తేబడిన జలముతో (గూడిన శంఖపు పొదుల 

యడుసుతో దెల్లంబడిన శంఖచ్చేదకమగు అంపమై యున్నాడు. అనగా సూర్యు. 

డుదయీంపగ నే నక్ష[తము ల నర్భానము నొందినవి. . చం|దు(డును న_స్తమింప ( 

దొడగెను. అందులోను నతని మండలమున నగపాలు అ స్తమించినడి. సూర్యు 

డనెడి కంఖకారుండు నక్ష[తము లనెడి శంఖమును. చెక్కి. రర్యధములను చేసి 
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భూషణములను నిర్మించుచున్నాడు. దాని కాశ ంఖములను..కో యుటకు( దేంబడిన 

సీటితో( గలసిన శంఖచూర్డము తో నడు సెనది. ఆయడుసు, ఆ ఆంపము పె( 

బడుటచే తెల్పి (బడినది. శంథాదులను( గోసెడి' బంపము లర్భచం దాకృతినిః గల్లి 

యుండును. కాన నిప్పుడా- య స్తమించు చం[దుని యర్ధభాగ మాయడుసుపడీన 

ఆంపముగా నున్నదని యాశయము 115/1 

కీ, 
య 

శి 

జల జభిదురీభావం (పేప్పుః కరేణ నిపీడయ 

త్యశిశిరతర సారాశ జ్ఞ్వ్ఞఫపజ్బువిలోపకృత్, 

రజనిరమణ స్కాస్త స్ప కోణీధరార్హపిధావశా 

ద్దధత మధునా బిమ్బం కమ్బుచ్చిదః కరపత్రతామ్. 4111 

ప. వి. జలజభిదు రీభావం- _పేపుః- కరేణ- నిపీడయతి. ఆశీశిరకరః-తారాళ జ్ఞ 

(పపజ్బవిలోపకృత్ - రజనిరమణస్య - ఆ స్తక్షోణీధరార్థపిధావళాత్ - 
దధతమ్ -అధునా-బిమృం-క మ్బుచ్చిదః-కరప[త్రతామ్, 

అర్ధము : తారాశ జ్ఞ పపజ్బువిలోపకృత్ ; తారా== నక్ష్యతములయొక్కయు, శజ్ఞ 

==శంఖములయొక్ళ_యు, (పపజ్బ=ా[పపజ్బామునకు, విలోపక్ళత్ = 

ఆ న్తర్దానముగావించిన , అశిశిరకరః == సూర్యుడు, జలజభీదు రీభా మూ? - 

జలజ = కమలమునకును శంఖమునకును, భిదురీభావం=ావికాసత్యమును, 

విదారకత్వమును (వ్యజత్వమును) క రేణ==కిరణముచే, హస్తముచే, 
(పేప్పుః = పొంద(గోరినవా(డై, నిపీడయతి = పీడించుచున్నాడు. 

మిక్కిలి ధారణ( జేయుచున్నాడు. రజనిరమణన్య=ారా|తికి పియుడై న 

చర్మదునియొక్క-, బిమృం=.మబలము, ఆ స్తక్షో ణీధరార్థపిధావశాత్య్ 
అ సజోణజీధర=-అసాచలమునందు, పిధావకాత్ ==మఖుగుపడు టవ అశ్వ. 

కుమ్బుచ్చిదః == శంఖమును. గోయువానియొక్క, కరష్మతతాం. =. 

అంపముగానుండుటను, దధతం == వహించుచున్నాడని యర్థము. 

సమాసములు : 

భావః =భిదురీభావః, జలజస్య భిదురీభావః == అలజభిరురీభావః, తంల. 

జలజథిధురీభావం | 
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“తారాబళ్టి (చవక -బిలోవక్ళ) థ్... తారాశ్చ-ళంథాళ్చ ==తారాశంథాః, 

“తారాశంథానాం పపజ్బుః = తారాశంఖ్యపపజ్బుః, తారాశంఖ 

(పపజ్బుస్య విలోపః == తారాశంఖ[పపజ్బువిలోపః, తారాశంఖ 

[పపంచ విలోపం కరోతీతి =తారా శంఖ [ప్రపంచ విలోపకృత్. 

'రోజునిర మణన్య _ రజనేః రమణ: = రజనిరమణః, తస్య=రజని 

రమణస్య. 

అన్తజోశోధరార్డ విధావశాల్_ క్షోణీం ధరతీతి == కోణీధరః, అస్త 
ఇతి షోణీధరః=అ స్తషోణీధరః, ఆర్థస్య పిధా=ఆర్థపిధా, అ స్తతో ణీ 
-ధరే-ఆర్థపిధా == 'ఆ'స్తక్షోణీధరార్థపిధా, అ స్తక్షోణీధరార్భ పిధాయాః 

'వళః == అస్తకోణీధరార్థపిధావశః, తస్మాత్ = .అ స్తక్షోణీభరార్థ 
పిధావకాత్. 

'తమ్యుబ్భిదోః- కమ్బునః చ్చిత్ =కమ్బుత్, తస్య కమ్బుచ్చిడః. 

శరన(తతాం- కరప తస్య భావః=కరప|తతా, తాం=కరషత్రతామ్. . 

భావము"; 

తార లనెడి శంఖములను నాకసమునందు లోపింపంజేసెడి సూర్యుడు 
జలజమునకు -ఆనగా పద్మమునకును, శంఖమునకును, భిదురత్యమును అనగా 

కోమలమునకు వికాసకత్యముచేతను, శంఖమునకు విదారకత్వముచేతను, వజ 

త్యమును వహించును. వజము భేదకము గదా ! చందబింబ మ స్తపర్యత మున 

సగపాలు మణుగుపడినందువలన నది శంఖకారుని అంపపు టాకార మును. 

'వహించుచున్న చం| దబింబము నా సూర్యుడు పీడించుచున్నాతు. అనగా తన 
-కిరణములచే నతని కా నిని దిరస్కరించుచున్నాడని యర్థము. nln 

ఈ కోకమునుం [బకాశ వ్యాఖ్యాకారుడు వ్యాఖ్యానించెను. ఇచ్చటి 

ర'7 .వ శ్లోకముతో సమానార్గకము, కాన [ప్రకేపమని తోచుచున్నది ॥1॥ 

నో, యత్సాథో జవిము(ద్రణ(ప్రకరజే నిర్నిదయ త్యంశుమాన్ 
౧౧. 

దృష్షీః పూరయతి స్మ యజలమహామక్షి సహస్రం హరిః, 
లు జ క్ఏి, 
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సాజాత్యం సరసీరుహామపి దృశా మప్యస్పి తద్వా స్తవం 
యన్మూలాఒ౬ఒ (ద్రియతేతరాం కవితృభిః పద్మోపమా చతవషః. 

ప. వి. యత్సాథోజ విమ్ముదణ |పకరణే-నిర్ని దయతి- అంశుమాన్ -దృష్టీ౩- 
పూరయతి-స్మ-యత్ _జలరుహాం_ ఆక్టా - సహసం. సారిక = సాజాత్యం- 

' సరసీరహామ్- అపి-దృళామ్- అపి-అ సి -తత్ _ వా స్త్రవం-యన్మూలా- 

_ఆధ్రియలేతరాం-క వితృభిః-పద్మోపమా -చక్షుష:. స. 

అర్థము : యత్ =ఎందువలన, అంశుమాన్ = సూర్యుడు, _ పాథోజవిమ[దణ 

' పకరశె; పాధోజ=జతామర పూవుల యొక్క, విముుదణ = వికసింప 

జేయుటయొక ; , [పకరణే= పస క్రియందు, దృష్టః: =జనుల నేతము 

లను, నిర్నిిదయతి=నిదలేని వానినిగా. జేయు చున్నాడు. తథా= ఆరి 

యత్=ావఎందువలన, 'వరిః=విస్టువు, జంరుహాం=ాశివపూజకై తెచ్చిన 

తామర పూవుల యొక్క స సహ|సం= వేయిని, అమ్షా==తన న్మేతముచే 

పూరయతి స్మవా(ఒకటి తక్కువకాగా) తన కంటితో. నింపుచునుండెనో 

ఆనగా తన కన్నులు గూడ పద్మముల వంటివి గొన నొకటి కొఆవ 

యెనప్పుడు దానికై తన కన్నులనుంచి యాకొజతను దీర్చుచుండెనని 
యర్థము. కావుననే శివమహిమ్న. స్రోతమునందు “హరిస్తే సాహసం 
కమలబలి మాధామ పదయోః, యదేకోనే తస్మిన్ నిజ ముదహర న్నే(త 

కమలమ్” అని చెప్పండి యున్నది. తత్=-అందువలన, సరసీరుహో 

మపి==క మలముళలకును, దృళామపిానేతములకును వా వాసవం= నిజ 

మైన, సాజాత్యం= సమానజాతిని కల్లియుండుట, ఆ'స్రి =ఉన్నది.హరియు 

సూర్యుడునుం జేసిన పెకార్యములనుం బట్టి "పద్మములకు నేత 

ములకును సమాన జాతీయత యున్నదను విషయమునందు సంశయము 

లేదు. కానిచో పద్మ వికాస |పకరణముతో బాధ యేర్చడును. అట్లు 

సాజాత్యమే లేనిచో పద్మములకు బదులు కన్ను లనుంచుటయు సరిపడదు. 

బంగారు కొఅవ యెనేప్పుడు బంగారునే పెట్టవలయును కానీ సీసము 
నుంచము గదా? కవితృభిః=కవులచే, యన్మూలా, యత్ =ఏసమాన 

జాతీయత్వము, మూలా= మూలముగా గల్గిన, చత్తుషః== నే|తమునకు 

ద్మోపమా; పద్మ=ాక మంములతో, ఉపమా సామ్యము, ఆ[దియతే 
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తరాం=మిక్కి.—లి యాదరింప(బడు చున్నది. మంచి వస్తువులైన బంగారు 
నకును, వెండికిని, వైజాత్యముచే, సామ్యము కుదురదు గదా ! జను 
లందయిను మేల్కొ-నిరి. నీవును మేల్కొనుమని యర్థము, 

పాథో జవిము/దోణ (వకరశో - పాథస్సు జాయ న్త ఇతి=పాథోజాని, 
పాథోజూనాం విము దణం == పాథోజవిము(ద్రణం, పాథోజవిము[దణస్య 

(పకరణం == పాథోజవిము[ దణ [పకరణం, తస్మిన్ = పాథోజవిము[ దణ 

(పకరచే. 

నీర్చి (యతి _ నిర్గతా న్నిదా యాఖ్య స్తాః=నిర్ని[దాః; నిర్ని(ద్రాం 

కరోతీతి=నిర్ని| దయతి. 

నొవాత్యాం = సమానా జాతి? యేషాం తేసజాతయః, సజాతీనాం 

భావః = సాజాత్యం. 

యన్యూలొ - యత్ మూలం యస్యా స్సా==యన్యూలా. 
వద్యోనమా _ పద్మైః ఉపమా=పద్యోపమా. 

భావము : 

సూర్యుడు పద్మములను వికసింప(జేయు సందర్భమునందే జనుల నేతము 

లను సైతము వికసింపంజేయుచున్నాడు. అనగా వానిని|ద్రనుం తొలగించు 
చున్నాడు, ఆపే విష్ణువు శివపూజకై తెచ్చిన కమలములలో వేయింటి కొకటి 

కొజవంబడినదో . తనకంటినుంచి వ పూ ర్రిచేయచున్నాడు. కావ్సననే- 

స్తే సాహ్మసం కమలబలి మాధాయ పదయోః DB 

we తసి న్నిజ ముదహర న్నే తకమలమ్ ॥ అని శివమహిన్నుః 

సో తమునందు( జెప్పంబడినది. అట్టు సూర్యుడును విష్ణువును “చేయుటవలన 

పద్మములకును, న్మేతములకు వా స్తవికమైన సాజాత్యము సిద్ధించుచున్నది. అట్లు 
కొనిచో, సూర్యుడు పద్మములను వికసింప (జేయ సందర్భమున జనుల న్మేతము 

లలోని నిదురను( దొలగించి వానిని సైతము వికసింప (జేయుటయేు, విష్ణువు శివుని 
9) | 
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పాదపూజ. జేయుసందర్భమున పద్మ మొకటి కొజవ(బడీినచో తననే(తముచే 

దానిని. బూరించుటయు, సరిపడదు. కాన నా పద్మములకును, న్మేతములకును, 

సాజాత్యము సీద్ధించినదని యర్థము. కవులు సైత మీ సాజాత్యము ననుసరించియే 
నే,తములకు పద్మములతో టి సామ్యమును తమవర్హ నలయందు( గల్వ్పించు 

చున్నాడు. కావున పద్మములు వికసించినవి, జనులు మెల్కొబనిరి. నీవును 

మేలొనుమని యాశయము ॥ర59॥ 

శో. అవైమి కమలాకర నిఖిలయా మినీయామిక 

(ప్రియం శ్రోయతి యత్ పురా వితతప త్రినేత్రోదర మ్! 
తదేవ కుముదం పునర్తిన మవాస్య గర్భ(భమ 

ద్వి రేఫరవఘోరణాఘన ముసెతి నిద్రామదమ్. గ్రరి 

ప. వి. ఆవైమి- కమలాక రే. నిఖింయామినీయామిక |పియం- [శయతి- యత్- 

పుఠరా-వితతప త్త) న్మేతోదరం- తత్- ఏవ-కుముదం- పునః= దినమ్- 

అవాష్య=గర్భ_భ్రమ దై రేవరవ ఘోరణాఘనమ్= ఉ పెతి-న్మిదాముదమ్. 

అర్థ:- యత్ == ఏ, కుముదంచాకలువ, పురాజాదీనికంటెం బూర్యము, కమలా 
క రే--= తామరకొలనియందు, పతా న్రరమున, కమలా=ాధ నధాన్యరూప . 

మైన లక్ష్మికి, ఆకరే==వసతిస్థానమగు ధనగృహమునందు, వితతప త్త9 
నే|తోదరం, వితత=వి స్తరించిన, ప త్ర)=దలములనెడి, నేత్ర =కన్నుల 
యొక్క, ఉదరం==మధ్యభాగమును( గల్లిన, నిఖిలయామినీ యామిక 

శ్రియం; నిఖిల=సమ్మగమైన, యామినీ=-రా(తియందలి, యామిక = 

జాము జామునకు మేల్కొని గంటలు కొదైడివానియొక్క, (శ్రియం=ా 

శోభను, [శయతి స్మ =పొందుచుండెను. తదేవ -- ఆ కలువయే, 

పునః =మజల నిపుడు, దినం=ాపగ టిని, ఆవాప్య=ాపొంది, గర్భ భమ 

ద్విరేఫ రవ ఘోరణాఘనం; గర్భ =లోపల, |భమత్ =తిరుగుచున్న, 

ద్విరేఫ== తుమ్మెదలయొక్క-, రవ=శళబ్ద మనెడి, ఘోరణాడాని ద 

లోని గుఠలకచే, ఘనం=గాఢముగా, నిదాముదం, నిదా==నిదవలని 

కనుమోడ్పు యొక్కయు, నిద యొక్కయు, ముదం == సుఖమును, 

ఉపైతి =పొంయచున్నదని, అవై మి =ఇట్టు తెలుసుకొనుచున్నాను. అనగా 
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తలంచు చున్నాను. రా|తియందు మేల్కొౌనిన వ్యకి. పగటియందు 

నిిదించును గదా! 

వి... కలువ, రా|తియందలి కావలివానియొక్క శోభను. వహించుచున్నదని 

- చెప్పుటవఅన నిదర్శనాలజ్కా-ర ము. ఒక. కలువయందు ననేకములగు 

నిదా జాగరణములను (గమముగాం జెప్పుటచే పర్యాయాలజ్కారము. 

కలువ తుమ్మెదల రొదయను గురకచే నిద స్టోక పోయినను, నట్లు 

చెప్పుటవలన నుక్చేక్ష. “ఆవైమి” అని వ్యజ్ఞాక మును( జెప్పుటవలన 

నది వాచ్యము, ఈయలజ్కారముల కన్నిటికి నిట సజ్కరము. 

క్రోయలాకశ రో . కమలానా మాకర ః==క మాలాకరః, తస్మిన్ =కమలాక రే. 

నిఖిల యామినీ యామిక (కియం - నిఖిలా చ సా యామినీ చ=ైనిఖిల 

యామినీ, నిఖిల యామిన్యాం యామికః == నిఖిల యామిసీయామిక 8; 

నిఖిల యామినీ యామికస్య (శ్రీ రివ శ్రీః = నిఖిల యామినీ యామిక 

శ్రీః; తాల=నిఖిల యామినీ 'యామిక (శ్రియమ్. | 

.బితత వత్త? నో/(తోవరోం - వితతాని చ తాని ప్మతాణి చ వితత 

ప[తాణి, నేతాణా ముదరాజి=నే [తో దరాణి, వితత ప తాన్యేవ న్నేతో 

దరాణి యస్య తత్ =వితత పత్త9 నేత్రోదరం. 

గర్భ (భోము దారే రవఘోరశా (భం. = గర్భే (భమన్తః = గర్భ 

[భమ న్తః, గర్భ [భమన్తళ్చ-తే ద్విరేఫాళ్చ=ాగర్భ థమ ద్ద్విరేఫాః, 

గర్భ భమద్ద్వి రేఫాణాం రవః = గర్భ(భమ ద్వైరేఫర వః, గర్భభమ 

దిరేవ రవ ఏవ ఘోరణా=గర్భ 
భమ ద్ధైరేఫ రవఘోరణా, గర్భ 

భమ ద్యిశేవ రవ ఘోరణయా ఘనం యథా తథా=గర్భ థమ ద్ధారేవ 

రవ ఘోరణాఘనం. 

నిదాముదం = నిదాయాః ముర్=ని|దాముత్, తాం నిదాముద౭. 
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భావము : 

కలువ యింతకంటె పూర్వము కమలాకరమందు ననగా తామర కొలని 

యందును, ధన సంపత్తి రూపమగు కమలకు, ననగా లక్ష్మికి వసతి స్థానమగు 

బొక్కసము నందును, తన దళములనెడి నయన మధ్య భాగములు గల్గిన దై 

రాతి యంతయు జాము కావలివాడుగ మేల్కొనినదై, యాతని శోభను 
బొందుచున్నది. ఆ కలువయే యిప్పుడు పగటిని. బొంది తనలోని భాగమున. 

దిరిగెడి తుమ్మెదల రొదయనెడి గురకలచే గాఢ ని|దవలని సుఖమును. బొందు 
చున్నదని భావింతును, రాతి యంతయు లక్ష్మీనివాస స్థానమైన బొక్కసముగా 
నున్న తామర కొలనికి. గావలి యుండినందువలన కలువ నిదురపోలేదు. అందు 

వలన పగలు ని|దపోవ నారంభించినది. ఆ కలువ రాతి పూచి యున్నందు 

వలన నందు తుమ్మెదలు జొర(బడి పగలు ముడుచుకొని పోవుటచే నందు 

తుమ్మెద లక్రై యుండి రొదం జేయచుండినవి. ఆ తుమ్మెదల రొదయే, ఆ కలువ 

"నిదలోసి గురకగా భావింపబడినది. అట్టు గురక లిడుచు గాఢ నిదాసుఖము 

నాకలువ యనుభవించుచుండినదని యాశయము ॥59॥ 

శో ఇహ కిముషసి పృచ్చాళంసికిం శ జరూప 

(పతి నియమిత వాచా వాయనే నైష పృష్టః, 
ప్న 

భణ ఫణీభవళా చస తాతజః. స్థానినౌ కా 

వితి విహితతుహీవాగు _త్రర 8 కోకిలోఒ౬ భూత్, 60 

.వి. ఇహ. కిమ్. ఉషసి. . పృచ్భాళంసికింళబ్దరూప (పతినియమితవాచా-వాయ 

సేన ఏమ? పృష్టః- భణ. ఫణిభవళా స్తై తాతజః ఎ స్థానినౌ_ కెంఇటలి= 

విహితతుహీవాగు త్రరః-కోకీలః_ ఆభూత్, 

అర్థము : ఇహ=ఈ, ఉషసీ = వేకువన, పృచ్చాళశంసికింళ బ్రరూప(పతినియమిత 

వాచా; పృచ్చా = ఇ [పశ్నను, శంసి = సూచించు, కింశబ్బ = = “కీమ్” 

అనెడు సర్వనామశబ్దముయొక., రూప = శూపమెన, “కా” యను 

(పథ మాడ్వివచనా న్లపదనివ్ప తియందు, | పతినియమిత=ాఎ త్రప్పుడును 

నియమింపబడిన, వాచా వాక్కు. గర్లీన అనగా (కశ్టా”? యను వ్యక 
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మగు వాక్కు.గల్లిన, వాయసేన = కాకిచే, ఫణిభవశా స్తే); ఫణి = 
శేమనివలన, భవ= ఏర్పడిన, శా స్తే్రేఊకాస్త్రమునందు ననగా పాణినీయ 

మహాభామ్యమునందు, తాతజః='తాతజ్' అను నాదేశ మునకు, స్థానినౌ 

=స్థానులై నవి, కౌ= ఏవి? భణ= చెప్పుము, ఇతి= ఇట్లు, పృష్టః ఇవ = 

[పశ్నింప(బడినవా(డో యనునట్లు, ఏషః==ఎదుట జెట్టుపెనున్న, కోకిలః 

==కోకిల, విహితతుహీవాగుత్తరః; విహిత == విధింపంబడిన యనగా 

[పయు కమైన, 'తుహీ'=ా'తు' అనెడి “హి” యనెడి, వాక్ == తన 

. ధ్యనియే, యత్ర్తరః=బదులుగా( గల్లినదై, అభూత్ కీం== అయినదా 

యేమి? “'తుహ్యోస్తాతజ్జాశి ష్యన్యత రస్యాం”' యను పాణినిసూ తము 

నందు తు-హి యనువానియొక్క స్థానమున ““తాతజ్ యని యా దేశము 
విధింప(బడియున్నది. ఉదయమున కాకి తన “కౌ” యను శబ్ద్బముచే 
“తాతజ్ఞునకు స్థాను లెవ్వి యని [పశ్నించుచున్నదా యేమి? కోకీలయు 

'తు హి! యను తనళబ్దముచే నా|ప్రశ్నకు సమాధాన మిచ్చుచున్నదా 

యేమి? యి యర్థము. పక్షులు మున్నగునవి చేయునట్టి యస్ఫుటధ్వనులు 

ఎవని కెట్టు వినజడునో యత డళర్లే తనమనస్సుచే. గల్పించి వెల్లడి 

పజచును. కాన నీకవి _ కాకధ్వనిని “కౌ” యనియు, కోకిలధ్వనిని 
“తుహీ' యనియు గల్పించి “కౌ” యనెడి కాకికూతచేతను, “తుహీ” 
యను కోకిలకూతచేతను, ముందు జెప్పిన (ప్రశ్నను దాని కీయ (బడిన 

యుత్తరమును కల్పించి య్యుక్పేకించెనని యర్థము. తెల్లవారినది, 
కాకులు మొదలగు పక్షులు కూయుచున్నవని యాశయము, 

శ్శ్ర భాళంనీకీంళ బిడూవ(వతినియ మిత వాచా జ పృచ్చాం శంసతీతిూ 

పృచ్చాశంసీ, కిమితి శోబ్బః=ాకింశ భః, పృచ్చాశంసీ బాసౌ కింశ బ్రళ్చ = 

పృచ్చాళశంసికింశ బ్రః, పృచ్బాశ ంసికీంశ బ్రస్య రూపం యస్యాస్సా = 

=పృచ్చాళంసికింళ బరూపా, |పతినియమితా చ సా వాక్ చ= [పతినియ 

_మిళవాక్, పృచ్చాశంసికింళ బరూపా చసా _పతినియమితవాక్చ = 

పృద్భాళంసకింక బడూపప్రతినియమిత వాక్ , తయా హూ జాపృచ్చాళంసికి ద్ధి 

రూప(ప్రతినియమితవాచా. 
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వజీభవకా స్టే) _ ఫణినః భవతీతి == ఫణిభవం, ఫణిభవం చ తత్ 
శాస్త్రం చైాఫణిభవశాస్ర్రం, తస్మిన్ = ఫణిభ వళా స్తే. 

బిహీతతు హీ వాగు తరః = తుక్చ హిశ్చడాతుహీ, తుహీ ఇతి వాక్ = 

తుహీవాక్, తుహివాగేవ ఉత్తరం = తుహీవాగు త్తరం, విహితం 

తుహీవాగు తరం యేన సః=విపితతుహీవాగు త్తరః, 

భావము : 

ఈ ప్రభాతకాలమునందు. [పశ్నవాచకమగు కింశబ్దమునకు [పథమా 
ద్వివచనరూపమైన “*కౌ” యనెడి తనళబ్దముచే కాకి పాతజ్జులమహాభాష్యముతో ( 
గూడిన పాణినివ్యాకరణమందలి ““తాతద్దు”' నకు స్టాను లెపి యని [పళశ్నింపగా 

నెదుట 'చెట్టునందున్న కోకిల “తు హీ యను తనళబ్దముచే నుత్తర మొసంగు 

చున్నది. అనగా పాణిని వ్యాకరణమునందు 'తు_హి” యను (పత్యయములకు, 

ఆశ్రీరర్థమునందు ““తువోోస్తాతజ్ఞాశివ్యన్యతర స్యాం” (T- 1.85) ఆను పాణిని 

సూ త్రముచే, “తాతజ్ '' ఆదేశముగా విధింప(బడియున్నది. ఉదయకాలముకా! కాకి 

“కా “కౌ” యను (పశ్నవాచకశబ్దముచే ' “తాతజ్” వేనికి ఆ దేశముగా వచ్చునని 

(ప్రశ్నింపగా నెదుటనున్న కోకిల “తుహీ” “తుహీి' యను తన కూతలచే 
''తు_హి” అనువాని కాదేశముగా వచ్చునని యు తరమిచ్చినట్టు కాకధ్వనిని 

కోకిలధ్యనిని కవి యు[త్పేక్షించుచున్నాడు. తెల్లవారినది. కాకులు మున్నగు 

పక్షులు కూయుచున్నవి. మేల్కానుమని యాశయము ॥60॥ 

శో దాడీప్యతస్య త_న్లేర (ధువ మయ మభవత్ 
కోఒప్యధీతీ కపోతః. 

కజ్జే శబ్దొఘసి ద్ధికతబహుక రినీశేష భూషానుయాతః, 
సర్వం విసృత్య దెవాత్ స్మృతి ముషసి గతాం ఘోషయన్ 

యో ఘు_సంజ్ఞాం 

(పాక్సంస్కా రేణ స్మ్మమృత్యపి ధువతి శిరః పట్టికాపాఠనే న 

n6ln 

ప.'వి. దాక్షీపుతస్య- తన్హే- |ధువమ్- ఆయమ్- ఆభవత్_ కః- అపి-అధీతీ= 

కపోతః- కదే. శబ్దాఘసిద్ధిక్ష తబహుక రినీ శేషభూషానుయాతః = సర్వం 
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విస్మృత య దై వాత్ - స్మృతిం- ఉషసి. గతాం= మోషయన్ = యః= . 

ఘు సంజ్ఞాం- | పాక్ళంస్కా_రేణ- స|మ్పతి- ఆపి. ధువతి= ిరః- పట్టికా 

పాఠనేన. 

అర్ధము : అఆయం=ా ఈ కాన(బడు. కో పి= ఒకానొక, యనగా పూర్వ వృత్తాం 
తము తెలియని, కపోతః== పావురము, దాక్షీపు| తస్య = దక్షగో(త 
మున జన్మించి యామెకు పుతు(డైన లేదా దాక్షియనెడి యామెకు 

'పుతుడై న పాణినియొక్క, తన్తే3= కాస్త్రమైన వ్యాకరణమునందు, 
ధృవం == సిళ్చయముగా, అధీత = అధ్యయనము గావించినతిగా, 

అభవత్ == ఉండినది. యేః==ఏ పావృరము, కజ్ట=కుత్తుకయందు, 

శ బ్రౌఘసిద్ధికత బహుకరిసీ శేష భూషానుయాతః; శబ్దౌఘ=ైాశబరాసుల 

“ యందు ననగా 'రామళి రామొ” 'రామాళి ఇత్యాది శబ్ద నమూహముల 

యందు, సిద్ధి = అభ్యాసము బడయుటకై ,క్షత==విటీగి పోయిన, బహు= 
పక్కులై న, కఠిన బలపములకు, శేష = మిగిలిన మొటిక లనెడి, 

భూషా=ా ఆభధరణములచే, అనుయాతః ఇవ == కూడినదో యనునట్లు 

న్నదై అనగా బలపములపిడిచే కంఠమునందు బూయంఐడినదో యను 

నట్టున్నదై, (పావురము మెడచుట్టును కొంచెము తెల్పనై న పట్టి వంటి గీత 

యుండును. అది బలపపు జాయిరంగుగా నధ్యవసానము చేయ(బడినది)] 

సర్వం == పఠింపంబడిన - కాస్త్రమునంతటిని, విస్మృత్య == మజచి, 

(తిర్ధర్దంతువుగా జన్మించినందువలన మజచి యని యర్థము) ఘట్టికా 

పాఠనేన; ఘట్టికా == జాతిపలకలయందు, పాఠనేన=-|వపాయే(బడిన విష. 

యములను( జదివించుటచే నేర్పడిన, (పాక్సంస్కా రేణ=ాపూర్యజన్మ పు 

సంస్కారముచే, దైవాత్ =దై వమువలన ననగా హఠాత్తుగా, స్మృతిం= 

స్మరణమును, గతాం= పొందిన, ఘుసంజ్ఞాం = ఘు యని దాదా 

ఘ్వదాప్' యను పాణినిసూ తముచే విధింప(బడిన పేరును, ఘోషయన్ = 

“ఘు” “ఘు యను ధ్వనిని బిగ్గరగా. గూయుచు, స్మన్చుత్యపి==ఈ 
వేకవయందు గూడ, శిరఃజతలను, ధువతి== విదలించుచున్నది లోక 
మునందు, మజచిన విషయము జ్ఞప్తికి రాగనే మనుష్యుడు తలను విద 

_ లభించుట (పసిద్ధము. 
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సమాసములు ; 

దొశీవు (5 న్యా - దక్షస్య గో తాపత్యం ద్రీ=ాదాకీ, దామారః పు తః 

దాశ్షీపు|తః, తస్య = దాక్షీపు తస్య. . 

అభీతీ. అరీత మన్య ఆ సీతి=ా అధీతీ, 

కబొథు నీద్దీక్షత అవుకలినీ శేష భూవొచుయాలతః- శ భ్రానా మోఘః=ా 

శద్దాఘః, శబ్దాఘస్య సిద్ధిః =2ళబ్టాఘసిద్ధిః == శ బ్వొఘ సిద్ధ్యై తతాః= 

శబ్దాఘ సిద్ధిక్షతాః, శ బ్దౌఘసిద్ధిక్షతాశ్చ తాః కఠిన్యశ్చవాశ బొమసిద్ధిక్షత 

కఠిన్యః. శబ్దౌను సిద్ధిక్షత కఠినీనాం శేషః ళబ్దాఘసిద్ధిక్షత క ఠినీ శేషః 

శబ్దాఘ సిద్ధిక్షత క్రతినీ శేష ఏవ భూషా= కట్టా సిద్దిక్షత కఠినీశేష 

భూషా, శబ్దామ సిద్ధిక్ష తకరినీ శేషభూవషయా అనుయాతః == శబ్బొను 

సిద్ధిక తక్షిసీ శేష భూషానుయాతః., 

(పాక్ళంసార్తరేజ- పాక్ చాసొ సంస్కారళ్చ : = (పాక్సంసా్మ్యరః; 

తేన=ా| పాక సంస్కా_రేణ, 

వట్టికాపొళనో నంపట్టికాయాం పాధనం =పట్టికాపాఠనం, తీన==పట్టికా 

పాఠనేన | 

భావము : 

తనపూర్వవృతాంతమును6 దెలియని, యీయెదుటనున్న పావురము. 

జన్మాంతరమున, పాణినివ్యాక రణమును నిశ్చయముగా నధ్యయనము( గావించినది, 

ఏలయనగా నాపాపురము “రామః రామొ రామాఃి ఇత్యాది శబ్దరాశులయందు 

నభ్యాసము గలుగుటకై జాతిపలకలపై (వాసి [వాసి వితిగిపోయిన బలపముల 

చూర్ణముచే మెడచుట్టును( బై రూపమున నలదుకొనినదై చదివినదంతయు మజచి 
పలకయందు |వాయ(బడిన విషయములను? బఠంచుటచే,. బూర్వజన్మమందలి 

సంస్కారముయొక్క యద్భొధమును( బొందినది. అందువలన తనకు జపికి 

వచ్చిన “దాదాఘ్వదాప్' అను సూూతముచే విధింప(బడిన “ఘు” సంజ్ఞను “మఘ” 

“ఘు అని బిగ్గరగా. గూయుచు నీయుష;కాలమునందును, దీనిని జప తెచ్చు 

కొనుటవలన( దలను విదలించుకొనుచున్నది. లోకమున మజచిన విషయము 
ప్రాప్తికి రాగనే తలను విదలించుట సవహజముగదా. పావురము సహజముగా “'ఘు” 
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“ఘు యని కూయమండును. పాణినివ్యాకరణమున కొన్నిశబ్దములకు “ఘు” 
సంజ్ఞ విధింపంబడినది. పూర్వ జన్మమున పలక పై బలపము=చే శబ్దమును వాసి 

(వాసి యా చూర్ణమును మెడకు( బూసుకొనినది. చక్కగా కంఠమున శట్టో 

చ్చారణ యేర్పడుట కాబలపముల పొడిని. గంఠమున కలదుకొను పద్ధతి యుండి 

నట్టు తెలియుచున్నది. జన్మాంతరమం దావిధముగా మెడకు పట్టించిన బలపపు 

పొడియొక్క పూత యళ్హే యీజన్మమున దాని కనువర్తించి కానంబడుచున్నది. ' 
ఆ పావురమునకు దైవవళమున పూర్వజన్మపు సంస్కార ముద్బుద్ధమైనందు 

వలన నప్పుడు తా పఠించిన ఘుి సంజ్ఞ జ్ఞ ప్రికిరాగా, వేకువన దానిని గట్టి 

పఅచుకొనుచున్నది. లోకమున చదివిన పాఠములను గట్టిపడుటకై వేకువన 

చింతన( జేయట గలదు గదా ! అవ్విధముగనే యీపావురము జ్ఞ పికి వచ్చిన 
యము” సంజ్ఞాది వ్యాకర ణాంశ ములను ' బిగ్గరగా నజచి చింతన చేయుచున్నది. 

కాన నీవు మేలొను మని యాశయము ॥61॥ 

శో. పారస్త్యాయాం ఘుసృణ సుమనః (శ్రీజుషో వై జయ న్యా 

సోతై శ్చిత్తం హరతి హరితి కీరకణై ర్మయూఖై ౪, 

భాను ర్ధామ్చూనదరుచి రసో శ క్రసౌధన్య కుమృః 

స్థానే పానం తిమిరజల ధే ర్భాభి 'రెతద్భవాభిః. 62 

ప. వి. పౌరస్యాయాం-ఘసృణసుమనః' (శ్రీజుషః-వై జయన్యాః-తో కై 8=చి త్తం- 

హరతి. హరితి _ శ్షీరకణః- మయూఖైః _ భానుః. జామ్బూనదరుచిః _ 

అసొ-శక్రసొధస్య- కుమృః - స్టానే- పానం. తిమిరజల ధేః= భాభిః- ఏత 

ద్భవాభిః, | 

అర్థము : జామ్ఫూనద=ఉదయించుటచే పసిడియొక్క-, రుచిః = కాంతివంటీ . 

కా న్రిగల్లిన, క కసౌధస్య==షఇం(దుని మేడయగు వై జయ న్తమునకు, 

కుమృః == మేడపై కొనయం దుంచంబడిన కలశమైన, ఆసౌ=ాఈకాన( 
బడు, భానుః=ాసూర్యు(డు, పౌరస్త్వ్యాయాం: ముందునున్న తూర్చనెడి, 

హరితి == దిక్కునందు, ఘుసృణ సుమనః (శీజుషః; ఘుసృణ=ాకుంకు మ 
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యొక్క, సుమనః =పువృములయొక్క_, శ్రీ==కా న్తిని, జుషః=పొందు 

చున్న యనగా నెజ్లటి వన్నె గలిన, వెజయన్యాః = ధ్యజముయొక ్క-, 
(జవ) 0 a అ ల 

తో కై ః=దిడ్డలై న, శీరకణ్ణెః==పాలు [తాగునట్టి యనగా లేతవైన, 

మయూఖె ః=కిరణమ. లచే, చిత్తంచామనస్సును, హరతి== ఆకర్షించు 

చున్నది, కిలా = మణీ యు, ఏతద్భవాభిః; ఏతత్ = కలశ రూపమెన 

సూర్యునుండి, భవాభిః=ాకల్లినట్టి, భాభిః== కాన్తులచే, తిమిరజలధేః == 

చీకటి యను కడలిని, పానం=|తాగుట, స్థానే= యుక్తము, కుంభ మున( 

బుట్టిన యగస్త్యుడు ఎట్టు తన యరచేతం గడలినిం (దాగెనో యదే 
యాకుమృసమృవుడుగూడ చీకటి కడలిని. (దావుట యుచితమని 

యర్థము. 

ఇచ్చట సూర్యని ఇందభవనము యొక్క కలశముగను, చీకటి 
సము దముగను రూపించుటవలన రూపకాలజ్కారము. 

వౌరన్త్యాయాం - పురః భవా=పౌరస్త్యా, తస్యాం=పారస్యాయాం. 

ఘమున్ఫ ణనుమనోః(బ్రీవోమః - ఘుసృణస్య సుమనాంసి = ఘుసృణ 

సుమనాంసి, ఘుసృణసుమనసాం (శ్ర=ఘసృణసుమనఃీః, ఘుసృణ 

సుమనఃశియం జు ఇతి = ఘుసృణసుమనః | శీజుట్, తస్యాః 

ఘుసృణసుమనఃశీజుషః. 

క్షీర కొట్టా? = శ్నీరం కలే యేషాం రే-=కీరకణ్జాః, తైః =కీరకళ్ళెః. 

వామ్యూనదడు బి = జామ్చూనదస్య రుచిరివ రుచి;ః యస్య సః = 

జామ్ఫూనదరుచిః. 

కో (కనొధన్య _ శకస్య సౌధః=ాశ|కసౌధః, తస్యడాశ కసొధస్య. 

లీమిరొజిలధో* _ తిమిరాణాం జలధిః= తిమిరజలధిః, తస్య — తిమిర 

జలధేః. 

పతద్భ వాథిః - ఏతస్మా దృవ స్తీతి = ఏతద్భవాః, తాభిః = ఏతద్భ 

వాభిః. 
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భావము : 

పసిడి కాంతులను విరజిమ్ముట వలననే యిందుని మేడయగు వె జయంత. 

మునకు శిఖర భాగమునందలి సువర్ణ కలకమైన యీ కన(బడునట్టి సూర్యుడు 

తూర్పు దిక్కునందు, కుజు,మ కుసుమ కాంతులుగల వై జయ న్సియను 

ధ్వజమునకు బిడ్డలో . యనునట్టున్న లేత కిరణములతో మనస్సు నాకర్గించు 

చున్నాడు. మజియు నీ సువర్ణ కలశ రూపమగు సూర్యునుండి యదృవించిన 

ప్రభంచే చీకటి కడలిని. బానముచేయట యుకము. పూర్ణము ' కుంభసంభ 

వుండగు నగ స్హ్య నుహర్షి సము దపాొనము గావించెను. నేడీ సూర్యుడనెడి 

సువర్ణకుంభముకుండి యుదృవించిన కిరణములు గూడ చీకట్ట సముదమును 
పానము చేయట సముచితమే యని యాశయము 1621 

ట్లో. ద్వితై రేవ తమ_స్తమాల గహన (గ్రానే దవీభావుతై 
రునై9 రస్య సహ(స్రపత్ర సదసి వ్యశ్రాణి ఘస్రోత్సవః,. 
ఘర్మాణాం రయచుమ్బితం "వితనుతే తత్పిష్ట పిష్టీకృత 

క్మాదిగ్య్యోమ తమోఒఘమోఘమధునా మోఘం నిదాఘద్యుతిః. 

ప. వి. ద్వితై 9 -ఏవ-తమ స్తమాలగహన[గాసే- దవీభావుకై ః- ఉమ ఆస్య- 
_ సహ్మ్ససపష్మతసదసి-వ్య కాణి-ఘసోత్సవః-ఘర్మాణాం-రయచుమ్బితం- 

'వితనుకే-తత్పిష్టపిష్టీ కృత ్మూదిగ్వ్యోమత మో౭. ఘమ్ - ఓఘమ్= ఆధునా 

మోఘం-=నిదాఘద్యుతిః. 

ఆర్థము:- తమ స్తమాల గహన్మగాసే; తమః=ావీకటియనెడి, తమాల చీకటి 
చెట్టయొక,, గహన = అరణ్యమును, [గాసే = కబళించుటయందు 

"ననగా దొలగించుటయందు, దవీభావుకై 9 = కారుచిచ్చుగా నున్నట్టి, 

అస్య== ఈ సూర్యునియొక్క, ద్వితైరేన = రెండు లేదా మూడగు, 
ఊసై9ః=కీరణములచే, సవా సప్యతసదసి = కమలముల సభయందు 

_ ననగా పద్మసమూహమునందు, యస్మాత్ =ఎందువలన, ఘ[సోత్సవః = 
దినోత్సవము, అనగా వికాసమును( బొందుటవలనం గల్గిన యానన్దము 

నాచరించుట, వ్యశాణి = ఈయ(బడినదో, తత్==అందువలన ననగా 
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రెండు మూడు కీరణములచేతనే సక లకార్యములను సా ధించుటవలన,. 

నిదాఘద్యుతిః == సూర్యుండు, పీష్టపిష్టీకృత 66660 తమోఘం; పిష్టపిష్టీ 

కృత; పిష్ట == పిండిని, పిష్షీకృత =మఅలపిండిగా( జేయునట్టు, ఆనగా 

రెండుమూడు కిరణములచే( జీకటి( దొలగింపబడినను, మణల నితర 
కిరణములచే, నినుమడింపుగా( దొలగింపబడిన, - షశ్చైదిగోర్స్యమ 

తమోఒఘం; క్యా = భూమి యొక్కయు, దిక్ =దిక్కులయొక్కు, 

వ్యోమ==-ఆకసము యొక్కయు, తమః = చీకటియనెడి, అఘం= 

పాపముగల్లిన, రయ చుమ్బితం; రయ = వేగమచే, చుమ్బితం== 

స్పృశింపంబడిన యనగా వేగముగా |పసరించు స్వభావముగల్లిన, 

ఘర్మాణాం = ఎండలయొక,, ఓఘండాసమూహమును, అధునా= 

ఇప్పుడు, అనగా నీయదయమున, మోఘం=వ్యర్థముగనే, వితనుతే== 

వి స్తరింప(జేయుచున్నాడు. గాఢాన్థకారనాశమును, కమలవికాసమును: 
[ప్రభాతకాలపు రెండుమూడు కిరణములచేతనే చేయుటవలన సూర్యుడు 

కిరణసమూహమును వ్యాపింప (జేయుట పిష్ట సేషణమువలే వ్యర్థమని 

భావము. 

బలై )ః =ద్యోవా [తయో౬ వా== ద్వి తాః, తై ౩ ద్వితై 9౩. 

తమ _న్దమాల గవాన/గాసే _ తమాలానాం గహనం==తమాలగహనం; 

తమ ఏవ తమాలగహనం =తమ స్తమాలగహనం, తమ స్తమాలగ హనస్య 
(గాసః=తమ స్తమాల గహస[గాసః, తస్మిన్ =తమ స్తమాలగవానగాసే, 

దవీఖొవుర్లై త=ఆదవాః దవాః సమ్పద్యమానాః భవ _్రీశి=- దవీ భావుకా! 

తైః=దవీభావుకై 8. 

నవాగన వ/[లతోనదోనీ = సహసం పాణి యేషాం తాని = సహస 

పతాణి, సవ్మసప|తాణాం సదః = సహ సప్యతసదః, తస్మిన్ = 

సహ్మసపతసదసి. 

ఘ(సోత్తవః = ఘ్మసేణ ఉత్సవః=ఘ[సోత్సవః. 

రయచువ్చితం - రయేణ చుమ్బితః == రయచుమి తః, తల = రయ 
చుమ్బితం. . 
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వీష వన్దేకత క్యాదిగ్ప్యోమతమో౬వుం _ అపిష్టం పిష్టం సమృద్య 
మానం కృతం = పిష్షీకృతం, పిష్టస్య పిష్టకృతం=పిష్టపి స్టీకృతమ్, 

తత్ =పిష్టపిష్టక్సృతమ్ , షూ చ దిశశ్చ, వ్యోమ చజక్మాదిగో్యోమాని, 

జ్యూ దిగో్య్య్యోమ్నూం తమః, శ్యాదిగోగ్యోమతమః, వ్యాదిగ్య్యోమతమ ఏవ 

అఘం = ష్యైదిగోర్టు మత మోఒఘం, పిష్టపిష్టీక్సృతం ష్మైదిగోర్రమ 

తమోఘం యస; సః= పిష్టపిష్షీకృత శ్యాదిగ్యమ తమోఘః, తం=ా 

పిష్టపిష్టికృత ఇ్మాదిగ్వ్యోమ తమో౬ఘం, 
నిదాథుదడ్యుతిత - నిదాఘః ద్యుతిః యస్య సః=ానీదాఘద్యుతిః 

భావము : 

సూర్యుని రెండు మూడు కిరణములే దావాగ్నియై చీకట్టనెడి యడవిని 

గబలించి క మలసమూహములకు పగటిపండుగ నిచ్చుచున్నవి. అట్టిసందర్భమున 

నాసూర్యు(తు, వేగముతో ( గూడిన తనకిరణములతో భూమియందును, దిక్కుల 

యందును, నాకసమునందును నలముకొనిన చీకటియనెడి పాపమును దొల 

గించుటకై తనకిరణములను వి స్తరింప(జేయుట పిష్టపేషణమువంటిదై వ్యర్థమగు 
చున్నది. చేత నలిపి ముద్ద(జేసిన పిండిని మఅల నలిపి ముద్ద(జేయుట యెట్టు 

వ్యర్థ మో, ఆపే సూర్యుడు రెండుమూడుకిరణములచే దొలగింప(గల్లిన చీకటిని 

నశింపణజేయుటికై తనకిరణముల నంతటిని వినియోగించుట న్నివ యోజన నమని 

యాశయము. ॥6లి॥ 

ల్లో, దూరారూఢ _స్టేమిరజలధే రాడబ శ్చి(త్రభానుః 

భాను సామ్యద్వనరుహవనీకేలివై హిసికోఒయమ్, 

న స్వాత్మీయం కిమితి దధతే భాస్వర శ్వేతిమా నం 
ద్వా మద్యా౬ఒపి ద్యుమణికిరణ,శేణయ 8 శోణయ ని. 64 

ప. వి. దూరారూఢః-కిమిరజల ధేః_ బాడబః-చి| తభానుః- భానుః. తామ్యద్యనరు 

హవనీ కేలివై వోసికః- అయం-న_స్వాత్మీయం-కీమ్- ఇతి-దధ తే. భాస్వర 

శ్వేతిమానం -ద్యామ్- అద్య-అపి-ద్యును ణీకి రణ శేణజయః- శోణయ న్లి. 
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అర్థము: తిమిరజలధేః = చీకటియను కడలికి, వాడబః==సము[ద మథ్యమందున్న 
గుజ్జము ముఖమునుండి యుద్భవించిన, చి తభానుః=అగ్నియు, తథా = 

అప, తామ్యద్యనరుహవసీ కేలివై వోసికః; తామ్యత్ = కష్టపడుచున్న 

అనగా రాతి, భర్తయగు సూర్యుని యెడబాపుచే కష్ట మనుభవించుచున్న, 

వనరుహ =తామర లయుక్క, వనీ = వనముయొక్క., శేలి = ఆటల 

యందు, వె హాసికః=విహాసదునెడి మధ్యమహాసము గల్గిన యనగా 

తామరపూవులకు వికాసరూపమగు హాసము(గల్గించువాండును నగు, 

అయం = ఈకానంబడు, భానుఃజసూర్యుండు, దూరారూఢః; దూరా 

అకసమున దూరదేశమును, అరూఢః = ఎక్కెెను,. ద్యుమణి కిరణ 

[| శేణయః; ద్యుమణి= "2 స్తూర్యునియొక్క, కిరణ కిరణముల మొక్క, 

(కేణయః==పం కులు, అద్యాపి వా ఇప్పుడును, ద్యాం== అక సమును, 

_ శోజయన్ని == ఎట్జ(జచుచున్ననవి. ఇతి=ాజ్లై నను ననగా నాకసము 
నెజ్జ(బరచినను, స్వాత్మీయం = తనకు. సహజమెన, భాస్వర శ్వేతి 

నం; భాస్యర = మిక్కిలి (ప్రకాశించు, శ్వతిమానం= తెల్లందనమును, 

"న దధతే కిం==ధరించుట లేవా యేమి? ఆనగా శీఘముగనే ధరించు 

చున్న వని యర్థము. కావున నీవు పడకనుండి లేచుట కిది సరియన సమ 

యమని యర్భము. 

దూరాడూథః_. దూర మారూఢః=-దూరారూడః । 

తిషిరవలధ ౭-తిమిరాణాం జలధిః = తిమిరజలధిః, తస్య = = తిమిర 

జలధేః, ' 

బొడ బిః.-బడబా ముఖాత్ భవతీ తిడాబాడబః | 

తొమ్యంద్భనడువా వనీ కేలివై వోనీకః- తామ్యన్తి చ తాని వనరువాణి 
చ = తామ్యద్వనరుహాణి, తామ్య ద్యనరుహాణాం వనీ = తామ్యద్యన 

రుహవనీ, తామ్మ ద్యనరువావన్యాః కేలయః = తామ్యద్యనరువా వనీ. 

కేలయః, తామ ద్యనరువా వసీశేలిష విహాసః (ప్రయోజనం) యస్య 

యస్య న సః తామ్యద్వనరుహపని కేలి వెహాసికః। 
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స్వాత్ఫీయం.స్య శ్చాసొ ఆత్మా చ= స్యాత్మా, స్వాక్మనః ఆయం = 

సాగత్మీయః, తమ్ = స్వాత్మీయం! 

భాన్ఫ్వరశ్నతిమూనం - భాస్వరళ్చాసౌ శ్వేతిమా చ =భాస్వర శ్వేతిమా, 

| తం=ాభాస్యర శ్వేతిమానం। 

ద్యూమలో శీరణ (కో జయః _ ద్యుమణేః కిరణాః = ద్యుమణికిరణాః, 

ద్యుమణికిరణానాం శేణయః = ద్యుమణికిరణశేణయః। 

భావము : 

వీకట్ట కడలికి బడబాగ్నియు, ర్యాతి భర్తయైన సూర్యుని యెడ బాపుచే 
బాధపడు కమలవనమలకు .వికాసమనెడి హాసము -నొసంగువాడునునగు 

సీ సూర్యుడు మింట దూరమునకు( బోయెను. సూర్యుని కిరణ పం క్తు లప్పటికిని 
గగనము నెజ్జంబఅచుచున్న వి. ఇట్లు గగనము నెట్ట(బబిచినను నా కిరణములు, 

తమకు సహజమైన యయ్యుజ్య్యలమగుం దెల్లదనమును ధరింపవా యేమి? ఆనగా 

శీ ఘముగోనే ధరింపంగలవు. కాన నీవు పడకనుండి లేచుట కిది తగిన సమయ 

మని యాశయము 1641. . 

న 
Lae) 

బల 

ప్రాతర్వర్థ నయాఒనయా నిజవపుర్ఫూషా (ప్రసాదానదాద్ 

దేవీ వః పరితోషికేతి నిహితా మన్న 8పురీభిః పురః, 

సూతామణజ్జన మజ్జలీ పరిదధు ర్మాణిక్యరోచిర్మయ. 

కోధావేగ సరాగలోచ నరుచా దారి(ద్య విదావిణీమ్. n6on 

. పొతర్వ్ణర్లనయా-అనయా- నిజవపుః- భూషా పసాదాన్ - ఆవాత్_దేవీ. : 

_ వః-పరితోషితా ఇతి నిహితామ్ = అ నఃపురీభిః-పురః-సూతా = .మణ్జన 

మణ్లలీ = పరిదధుః = మాణిక్యరో చిర్భయ క్రో ధావేగసరాగలో చనరుచా ఎ 

దార్మద్యవదావిణీమ్, 

అర్థము : హే వందినః==ఓస్తుతిపాఠకులారా!, అనయా == ఈ మీచే( జెప్పంబడిన, 

పాతర్యర్గనయా=ా ఉదయకాలపు వర్ణనముచే, పరితో షితా=-సంతో ష' 

పెట్టబడిన, దేవీ=-దేవియగు దమయంతి, వః= మీకొరకు, నిజవపు 
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ర్ఫూషాప్రాసౌదాన్; నిజ==తనదగు, వపుః= శరీరముయొక ,, భూషా 
(పసాదాన్ =ఆభరణము లనెడి పారితోషికములను, ఆదాత్ ==2ఇచ్చినది. 

దేవి యిచ్చినదని చెప్పుటవలన నలుడు, భవనమును వీడి సంధ్య నుపా 
సించుటకై దానికి ముందే వెళ్లెనని సూచితము. ఇతి= ఇట్టు, ఉకా ప= 
చెప్పి, అ "న్హఃపురీభిః= అంతఃపురమందు నియమింపయబడిన చెలిక 'శ్రెంత్యో " 

పురః == స్తుతిపాఠకులయొక్క. యెదుట, నిహితాం == ఉంచయిడిన- 
మాణిక్యరోచిర్మయ। కోధా వేగసరాగలోచనరుచా; మాణిక్య == పద్మరాగ 

ములయొక్క., రోచిర్మయ =కా న్రీరూపమైన, [కోధావేగ =దారి|ద్యమును( 

గూర్చిన కోనవశముచేతనో యనునట్లు, ' సరాగ ౨ ఎట్ట(దనముతో 

గూడిన, లోచనరుచా=నేతకా న్లిచే, (ననగా భూషణములయందలి 

కాన్తిచే నని యర్థము) దారిద్యవ్మిదావిణీం; దార్మిద్య== పేదరికమును, 
విదావిణీం== తఅుమగొట్టునదియో యనునట్టున్న, మల్బనమజ్జలీం == 

భూషణముల సమూహమును, సూతాః = స్తుతిపాఠకులు, పఠరిదధుః= 

తమశరీరమునందు దాల్చిరి. 

(వొతర్భ ర్ల నయా - ప్మాతః వర్ణనా మై పాత్రర్యర్ణనా, తయా = 

(పాతర్వర్హ నయా. 

ఎజవఛడ్యూ పా 'ననొదాన్ -నిజం చ వపుశ్చు == నిజవపుః, నిజవ 

పృుషః భూ షాః=ాసిజవపుర్ఫూషాః, నిజవపుర్ఫూషా ఏవ |పసాదాః= 

నిజవప్త్పర్భూషా పసాదాః, తాన్ =సీజవపుర్చూషా పసాదాన్. 

మజ్జసనోముజ్జలీం ఇ మజ్జనానాం మణ్జలీ=ా మజ్బనమజ్జలీ, తాం=౬ మజ్జన 

మజ్జులీం. 

నూజీక్య రోబిర్భుయ (ళోధావేగనరాగ లోచనడుచా = మాణీక్యానాం 

రోబీంషి == మాణిక్కరోచీంషి, మాణిక్యరోచిషాం రూపం యస్యా సా= 

మాణీక్యరోచిర్మయీ, | కోధస్య ఆవేగః=, కోధావేగః, రాగేణ సహ 

వరన ఇతి = సరాగాణి, ' సరాగాణి చ తాని లోచనాని చ=ాసరాగ 

లోచనాని, సరాగలోచనానాం రుక్ = సకాగలోచనరుక్, | కోధావేగేన 
సరాగలోచనరుక్ =| కోధావేగసరా గలోచనరుక్ , మాణిక్యరోచిర్మయీ, 
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నిర్ణమః=మేడనుండి వెలుపలికి వచ్చుట గల్లిన, భూపతి౭=ానలమహా 
రాజు, స్వర్గజ్ఞామ్బుని; స్వర్గ జ్ఞా=ాఆకాళగం గయొక్క., అమ్బుని = 
ఉదకమునందు; కృతదినార మ్మా ప్రుతిః, కృత = చేయయబడిన, దినారమృ=ా 
[పాతఃకాలమందలి, ఆప్రుతి౭= స్నానము గలవాడై, |పియాయౌతుక 
[పాష పం; (పియా సియురాలగు దమయంతియొక్క_, యాతుక == 
ఏివాహకాలమందలి యరణముగా(, పాప ప్రం= లబ్దమైన, ఆతీపుష్పకం=ా 
పుషృకవిమానము నతిశయించిన, రథం రథమును, అధిషాయ == 
ఎకి, ఆనన్హాత్ == ఆనందమువలన దమయంతితోటి సమాగమమువలని 
సంతోషముతో, ఆగచ్చన్ = తిరిగివచ్చుచున్న వాడై, ఉవ8 =. 
వేకువయందు, భణతాం=ాఆర్తే వర్ణించుచున , వన్టినాం==స్తుతిపాఠకుల 
యొక స; ; దృశాంవాన్నె తములకు, ఆతిథర్ణం=విషయమును, శణం=౫ా 
కొంచెముకాలము భవనము బో పలికి ( [బ వెశించుటకు పూర్వమువరకును , 
ఆనశే=ా-పొందెను, అనగా వారిచే. జూడ(బడెనని యర్థము. కావుననే 
నలుడు స్నానమునకై వెళ్టటవలన, పూర్వక్లో కః నందు దేవియగు 
దమయ నియే వందులకు( బారితోషికము నిచ్చెనని చెప్పంబడినది. 

ఆతిధ్యం. అతిథేః భావ?ఃజాఅకతిఫ్యం, తత్ ==ఆ తిథ్యమ్. 

నృార్శజ్ఞామ్చుని. స్వః గజా జ స్వరజ్లా,. స్వర్గణ్ఞాయాః అమ్బు, స్వర్గ 
శామ్చు, తస్మిన్ = స్వర్గణ్ఞామ్బుని. 

కళ దినార్ మ్మ ల్లతి? - దినస స్య ఆరమృః జా దినారమృః, దినారమ్మే 
ఆప్రుతిః == దినారమ్మా ఫ్రుతిః, కృతా దినారమ్మాప్పుతిః యేన సః = 
కృతదిశారమా స్తుతిః. 

భొవతిః. భువః పతిః భూపతి. 

అతిఫ్రవృకం- పువ్వక మతి కా న్తః== అతీపువృకః, తం= అతిపుష్పకం' 
(వఏయాయోతుక Carne పయాయాః యౌతుకం = [పియా 
యౌతుకం, _పియాయాతుకే ప్రాప్త == (పియాయాళుక్నపాప్తః, 
తం ప్రయాయౌతుక [పా పం, 
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అవరాగత్రై ౯ ఆవర మాగతాః= ఆవరాగ తాః, తెః==అవరాగతై 8. 

అవదిత (వొనాదతో నిల్ల మః- (పాసాదతః నిర్గమః = [పాసాదతో 

నిర్వమః, న విడితః=ఆవిదితః, అవిదితః (పాసాదతో నిర్వమః యస్య 

సః: అవిదిత పాసాదతోనిర్ల్గమః. 

భావము : 

దమయంతి స్తుతిపొఠకు లకు( బారితో షికము నిచ్చిన పిదప స్నానమునశై 

నలుడు భవనము వెలుపలికి పోయిన తర్వాత వచ్చినట్టి వై తాలికులకు తెలియ 

కుండ వెలుపలికి వచ్చిన నలమవోరాజు గంగా [పవాహమునందు. బాతః 

స్నానము గావించినవా(డై , [పియుకాలగు దమయంతియొక్క_ వివాహకాలమం 

దధణముగా సంపొదింప(బడినట్టిదియు పుష్పకవిమానమును మించినదియు నగు 

తేరునెక్కి, దమయంతితో సమాగమము గల్లుననెడి యాశచే నేర్పడిన యానన్లము 

వలన. దిరిగి వచ్చుచున్న వా(డ తాను భవనములోపలికి( (బవేశించునంత వరకు 

(పభాతకాలమును వర్ణించెడి వై తాలికు ౨ దృష్టియందు. బడెను, 16561 

ల్లో, (శ్రీహర్షం కవిరాజరాజిమ కుటాలజ్కా-ర హీర ః సుతం 

(శ్రీహీరః సుషువే జిశ్రేని?యచయం మామల్ల దేవీ చ యమ్. 
(ల్ గం 

ఏకాం న త్యజతో నవార్థ షుటనా మేకాన్నవింళో మహో 

కావ్యే తస్య కృతౌ నలీశుచరితే సరోఒయ మస్మి న్నగాత్, 

1160711 

ప. వి, శ్రీహర్షం- కవిరాజరా జిమకుట'లజ్కార హీరః = సుతం-్రీహీరః-సుషువే- 

జితేస్ట్ర్యియచయం-మామల్లదేవీ -చ- యం- ఏకాం- న- త్యజత ౭. నవార్థ 

ఘటనాం_ఏకాన్న వింశ ౩-మ హాకా వ్యే-తస్య -కృతౌ నలీయచరితే. సర్గః- 

అయమ్-అస్మిన్ -ఆగాత్, 

అర్థము: క విరాజరాజిమకుటాలజ్కార హరః; కవిరాజ = కవి శేష్టులయొక ,-, 

రాజిడాప జ్లిలో, మకుట =, శేష్టులెన వారికి, అలజ్కారవా భూవణమైన , 

హీరః == వజమణియగు, భీహీరః=2=థ్రీహీరుడు, జితేస్రియచయం= 
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జిత =జయింప(బడిన, ఇం|దియచయం = ఇన్టియసమూహముగ ల్లిన, 

శ్రీహర్షం=ా (శ్రీహర్షడను పేరుగల, యంజావ, సుతండాకుమారుని, 

సుమచే=-ఉత్స తి తి 'గావించెనో, మామల్లదేవీ చ = మామల్చదేవియను 

తల్లియు, యం== ఎవనిని, సుషవేవకనెనో, ఏకాం ముఖ్యమైన, 

నవార్థఘటనాం == = అపూర్యమగు సృష్టిని, న త్యజతః=విడ వనట్టి, 

తస్య= జశీహరుని యొక్క, కృలొ 2కృతియైన, మహాకా వ్యే == మహో 

కావ్యమైన, ఆస్మిన్==ఈ, నలీయచరితే = (౧. 
చికాను వింశ 8డాఊనవింశమైన, స్వర్గ 8 , అగొత్ 22 క డచినది, 

సము: రడ శం 

న జ వానవా | న టు 
నవార్థమటనాం- నవాక్చి తే అరా ర్ధాః; నవార్థానాం ఘటనా== 

త్ (| శే 

) బంక. దీకేనన వళ కాన్న వింశః. తకి.. న సమాసములు 

భావములు పూర్యక్టోక ములకు వలెనే (గహించునజి. 162; 

టం కత 
బట్టల ప్రమ! 

డౌ, తే గో త శీనుదుడాలి నృసింహకాన్రీ తనూజ 

ఎం వేదసంన్కత కళాళాలా 

సుబ్ఫరామళా్రి. 

" విరచితమగు 

నైవధాంధవ్యాఖ్యకు , 

ఊనవింశ సర్గ 

సమా పము, 

11శమ్॥ 
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